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Introdução  

 

Mas o cabedal é um só do misturado viver de todos,  

que mal varêia e as coisas cumprem norma. 

Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas (2001)  

 

O problema  

  

 Nos dias atuais, quando se pergunta o que é projeto social, todos têm 

algo a dizer. O termo circula na mídia, está “na boca do povo”, nos planos de 

ação dos técnicos de governo, das empresas e das organizações não 

governamentais e em muitos outros campos da vida social.  

Projeto social se tornou uma expressão naturalizada, e com forte 

conotação positiva. Tal naturalização1 é, justamente, do que tratamos nesta 

pesquisa, partindo de nossa percepção de que, quanto mais aparece nos 

discursos, menos preciso fica o sentido do termo e mais oculto se tornam seus 

fundamentos humanos, históricos e científicos.  

Uma rápida busca na web sobre a expressão projeto social nos indica 

2.400.000 citações em língua portuguesa (20/05/2009). Um levantamento não 

exaustivo sobre as mídias que publicam notícias sobre os fazeres das diversas 

organizações da sociedade civil apontam cerca de 200 veículos (12/2009)2 

Observamos também na internet uma quantidade considerável de cursos 

rápidos que se propõem a capacitar técnicos e não técnicos para elaborar 

projetos sociais (levantamos dez páginas com 542.000 citações em língua 

portuguesa, em 10/02/2010). Em grande parte dos anúncios destes cursos, 

elaboração de projetos é compreendida como estruturação de documentos a 

serem utilizados para captação de recursos e comunicação social, entre outros 

fins.  

                                                 
1 Apoiamos-nos no conceito marxista de reificação também trabalhado por Berger e Luckmann  
(2007) para os quais a reificação implica que o homem é capaz de esquecer sua própria 
autoria no mundo humano.   
2 Baseamo-nos em levantamento realizado pelo jornalista Nicolau Kietzman, do qual extraímos  
alguns exemplos, entre muitos outros: TV Cultura, SP; TV Record, SP, TV Globo, Brasília; TV 
Curitiba; O Estado de São Paulo; O Valor Econômico; Zero Hora, Porto Alegre; Revista 
Mercado, SP; e as Rádios: CBN (SP e RJ) e Eldorado entre outras.    
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Os projetos sociais emergem ainda como núcleo da organização do 

trabalho em um campo categorizado como terceiro setor. “São mais de 250.000 

organizações, que empregam aproximadamente dois milhões de pessoas, 

tendo movimentado, em 1998, recursos em torno de 1,2% do PIB Nacional, o 

que perfaz a quantia aproximada de 12 bilhões de reais” (Barbieri, 2008, p.21).  

Na década de 1990, as universidades privadas brasileiras3 iniciaram a 

oferta de programas de ensino com nível de pós-graduação, com enfoque em 

gestão social do denominado terceiro setor, cujos currículos incluem 

elaboração e avaliação de projetos e/ou programas sociais como um dos temas 

centrais.  

 

Projeto e projeto social  

 

O senso comum, amalgamado ao conhecimento científico ressignificado 

pelas pessoas comuns, concebe projeto social como ação que visa melhorar a 

vida das pessoas, buscando aproximá-las do que é considerado o bem viver.  

O melhorar a vida expressa, de antemão, uma conotação positiva sobre 

a intenção, ação e os efeitos decorrentes dela, bem como do status de seus 

porta-vozes4. Seus propósitos anunciam o alcance de melhores condições de 

vida como prerrogativa do exercício dos Direitos Humanos. Todavia, tal 

acepção positiva parece ocultar outro lado: imagens de um status “inferior” dos 

sujeitos beneficiários da ação, que buscam incluir-se no que é considerado o 

bem viver da sociedade em que vivem – são os denominados excluídos 

socialmente. Entre eles, estão os desprovidos, os analfabetos, os atrasados na 

escola, os desempregados, os desajustados, as vítimas de incidentes 

ambientais, os sem teto... 5.  

                                                 
3 Entre algumas universidades paulistas, temos a Fundação Getulio Vargas, a FIA-CEATS - 
vinculada à Faculdade de Economia da USP; a FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas; as 
Faculdades São Judas e outras. 
4 Um bom exemplo pode ser o enunciado de Enrique Iglesias, presidente do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, no prefácio do livro “Avaliação de Projetos Sociais” de 
Cohen&Franco (1993)  “Acreditamos que os esforços feitos para que a avaliação de projetos 
sociais se incorpore como uma disciplina de apoio ao traçado do modelo e à execução das 
políticas constitui um aporte fundamental ao melhoramento das condições de vida de nossos 
povos” (op.cit. p.14).   
5 Vemos no trabalho de Janine Ribeiro sobre a circulação do termo social contraposto ao termo 
sociedade possíveis implicações na representação social de projetos sociais. Em seu artigo “A 
Sociedade contra o social”, Ribeiro (2000, p.19) faz uma investigação sobre os sentidos 
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Buscamos entender a própria conotação da palavra projeto sem o 

adjetivo social. Verificamos também sua aura de positividade, só que em 

perspectiva bem diferente.  

A expressão projeto (Boutinet, 1990) associa-se imediatamente à 

capacidade de o ser humano criar, progredir, transcender a realidade existente, 

mudar o presente: criar idéias, objetos, artefatos, formas de existência; enfim à 

capacidade de o homem ser autor de sua vida, alcançar sua autonomia - um 

dos valores supremos no mundo contemporâneo. Dessa forma, a conotação 

positiva não diz respeito apenas às capacidades humanas - intelectual e 

técnica - de transformar objetos, realizar operações lógicas, ao estabelecer 

relações de causa e efeito entre ações e resultados previamente imaginados. 

Está ligada, principalmente, a um valor cultural: de criação simbólica  do devir 

individual e coletivo na sociedade moderna.   

É possível depreender de tal conotação duas dimensões constitutivas da 

figura projeto: a dimensão operatória e a dimensão simbólica.  Operatória 

entendida como conjunto de procedimentos técnico-científicos e lógico-

racionais da área de Planejamento, abarcando todas as esferas da vida 

humana e social. O planejamento tido aqui como instrumento intelectual para 

pensar, desenhar, estruturar ações estratégicas e avaliar efeitos das ações 

empreendidas à luz do horizonte do que se projetou criar ou transformar. 

Simbólica porque revela, além do conhecimento socialmente compartilhado6, 

certo weltanschaungen dos tempos da modernidade.  

Emergindo na modernidade, a figura de projeto nutre-se da ciência e 

enraíza-se num mundo que se urbaniza, ocidentaliza e internacionaliza, com 

implicações tão amplas e profundas na ação humana que Boutinet (op. cit.)7                          

                                                                                                                                               
atribuídos ao social e à sociedade, particularmente nos discursos de políticos e jornalistas 
veiculados pela mídia. A “sociedade” veio a designar o “conjunto dos que detêm o poder 
econômico, ao passo que o ‘social’ remete, na fala dos mesmos governantes ou dos 
publicistas, uma política que procura minorar a miséria. Assim, a sociedade é ativa: ela manda, 
sabe o que quer – e quer funcionar por si mesma, sem a tutela do Estado”. Já o discurso que 
se refere ao social revela uma representação de sujeito passivo. O autor aponta o lema do 
governo Sarney “tudo pelo social” como a intenção de fazer algo pela pobreza, enquanto que 
na mesma época era dito por Eliseu Resende: “a indexação da economia seria acertado com a  
sociedade”.  
6 Adotamos aqui o sentido de conhecimento proposto por Berger & Luckmann no livro: “A 
construção social da realidade” (2007)  
7 Diz Boutinet (op. cit., p.16): “(...) o projeto, esta propriedade tipicamente humana, guarda o 
mérito de nos ajudar a recolocar o estatuto psicológico da ação. Se esta entende diferenciar-se 
de um simples comportamento adaptativo, se recusa a deixar-se reduzir a um encadeamento 
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o denomina conduta de projeto. Isto porque os habitantes deste mundo são 

convocados a serem senhores de sua vida, projetando-se ao futuro em direção 

ao desenvolvimento de sua autonomia e emancipação. Estes termos nascem 

também neste período da história estruturando todo o constructo dos Direitos 

Humanos.  

Autonomia diz respeito ao indivíduo humano como sujeito capaz de gerir 

sua vida e de projetar-se no futuro. Emancipação termo contraposto à 

dominação, refere-se, a partir de Marx, não ao indivíduo, mas aos coletivos 

sociais, nos esforços e lutas para superar situações de subjugação a que estão 

submetidos (Zerbini, 2008). 8  Hoje vemos sua utilização nas reivindicações das 

chamadas minorias: étnicas, de gênero, portadores de deficiência entre outros.  

 

Projeto e a construção do urbano: realidade física e simbólica  

 

Nas cidades e grandes metrópoles, quando focadas sob as lentes da 

cultura de projeto, as formas de existência humana dividem os que vivem nas 

proximidades dos centros urbanos e os que moram nas periferias geográficas. 

E, mesmo dentro do que se chama centro e periferia, dividem os que vivem na 

periferia social dos centros (Tassara, 2007).  

O pensamento de Eda Tassara aborda tal cisão sob a ótica da 

construção de identidade do sujeito urbano:  

                                                                                                                                               
de atos, qual é então a sua especificidade? Será da ordem do conceito, caso no qual trataria 
de saber como é tomada em conta, para ela a dupla gestão do tempo e espaço, sob quais 
características identificáveis, quais lógicas idiossincráticas que explicitam a originalidade das 
histórias pessoais e coletivas em causa? Será, pelo contrário, da ordem de um paradigma, 
apontando como linha de fuga, sempre reposta em questão, jamais adquirida, esta capacidade 
de um ator individual e coletivo para exercer sua autonomia? Sem dúvida um pouco das duas 
[conceito e paradigma]. (...) O projeto estaria, pois, destinado a oscilar entre, por um lado, uma 
lógica do ator e da obra que realiza, por outro, por uma lógica da ação e da prática que a 
memoriza, ao menos parcialmente” (grifos nossos). 
8 “Apesar do enorme avanço dado pelo Iluminismo, no sentido de conferir à emancipação o 
significado de um processo que depende e do próprio sujeito, o idealismo alemão, a partir de 
seus principais representantes – Fichte, Shelling e Hegel – manteve uma antiga (e forte) 
característica da emancipação; ou seja, sua vinculação com o Estado. Por mais que o 
processo tivesse assumido uma característica de auto-emancipação [confundindo-se com o 
termo autonomia] (...) o espaço de sua realização, ou concretização – principalmente no 
aspecto jurídico – ainda era o Estado. Foi apenas com Marx que o conceito libertou-se do 
Estado ao figurar em uma emancipação do próprio Estado, a partir do conceito de 
emancipação humana, o que possibilitou atingir o momento mais elevado de seu potencial 
crítico-normativo, ao desvincular-se totalmente de sua ordem jurídica e assumir sua condição 
de utopia e caminho de transformação política” (Zerbini, 2008, p. 11 ). 
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Urbanidade9 é um constructo mental no qual o amalgama 
destas quatro dimensões [citadino, civilidade, cidadania, 
sociabilidade] produz uma representação paradigmática 
sobre a vida social que regula e norteia atitudes e 
comportamentos do sujeito.  
 
Periurbanidade designa um conjunto de fenômenos 
psicossociais que expressam construções de identidade de 
sujeitos, que negando o modelo hegemônico do que é viver 
bem, buscam alternativas de incorporação ao modelo.  
 
Tais construções identitárias podem apresentar, a um só 
tempo, características de ordem passiva e ativa. A primeira se 
daria pela incorporação alienada de símbolos, determinados 
pelos grupos dominantes da sociedade de maneira acrítica. A 
segunda, diferentemente, procuraria criar novas formas de 
existência, novas alternativas de busca de alcançar o modelo 
desejável (grifos nossos)  

 
A conotação de projeto acrescido do adjetivo social e associado com 

urbanidade como realidade física e simbólica divide as populações entre 

excluídos e incluídos. São chamados incluídos aqueles que vivem nos centros 

geográficos e simbólicos: moram em bairros definidos por projetos urbanos, 

estudam em escolas orientadas por projetos educacionais, fazem projetos de 

suas carreiras profissionais, trabalham nas empresas que se organizam pelos 

projetos de gestão. E excluídos são os que vivem nas periferias: beneficiam-se 

dos projetos sociais nos distintos campos da assistência, educação, saúde, 

cultura, socioambiente, enquanto dispositivos de realização das políticas 

públicas promovidas pelo governo em sua relação com a sociedade civil.10.  

                                                 
9 Tomamos como referencia o estudo Tassara, Goubert e Ardans coordenado por 
Tassara,(2007).  Os autores constroem os conceitos de urbanidade e periurbanidade, tendo 
como uma de suas bases o estudo filológico de quatro expressões constitutivas do termo 
urbanidade: citadino, cidadania, civilidade e sociabilidade. Citadino: o que habita uma cidade, 
o urbano, o lugar concreto. Do ponto de vista físico é um termo difícil de precisar. O que é da 
cidade, o que é urbano face às diferenças e profundas mudanças demográficas do mundo 
moderno? Aparecem as megalópoles, as cidades satélites, os subúrbios, as regiões híbridas 
entre rural e urbano (‘rurbans’), fazendo com que ocorra a urbanização sem cidade. Cidadania 
é um atributo político. Diz respeito aos direitos civis de um habitante de uma cidade ou de um 
país. Estes direitos são universais. Civilidade é um termo com conteúdo ético e moral. Diz 
respeito à dimensão cultural do cidadão, cujos direitos e deveres se explicitam pelo jeito de ser, 
de se vestir, de falar, de se comportar, de se relacionar com os outros. Sociabilidade diz 
respeito ao processo de socialização do sujeito que se dá pela educação. É um processo que 
se inicia na família e se desenvolve em diferentes espaços no decorrer da história do sujeito. 
Goubert refere-se a este processo como ‘circulos concêntricos’ do socialmente mais próximo – 
a família – ao socialmente mais distante – escola, vida profissional, etc. 
 
10 Como organizações da sociedade civil, além da figura das ONGs, começamos a tomar 
contato no Brasil com a Responsabilidade Social Corporativa, ainda de forma incipiente, por 
volta dos anos 1960. Em 1980, no bojo do processo de democratização do país, o termo ganha 
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Por que a dicotomia entre os incluídos, que pensam seus projetos, e os 

excluídos, para quem os projetos já vêm pensados e justificados com os 

propósitos de concretização dos Direitos Humanos? Aos denominados 

excluídos, beneficiários de projetos sociais, não seriam também atribuíveis as 

prerrogativas de conceber seus projetos de vida, conceber projetos de vida das 

coletividades de pertença, criar a partir de seu cotidiano, transcender suas 

realidades?  

Respostas a tais perguntas requerem um quadro de estudo mais 

complexo do que o saber fazer técnico do planejamento. Vemos necessário o 

esclarecimento e a reflexão sobre o mundo de significados que orientam as 

condutas dos sujeitos envolvidos nas práticas11 de projetos; esclarecimento  

sobre o que se compreende por melhorar e/ou transformar realidades 

insatisfatórias - objeto do planejamento de projetos de intervenção social12.  

                                                                                                                                               
força na mídia. Surge a figura do denominado terceiro setor. Vivíamos um forte movimento 
nacional de busca de participação política no plano civil, “pelas diretas já” e também instigados 
a agir nos problemas de desigualdade social no país.  
O sociólogo e ativista político Herbert de Souza (Betinho) criou e liderou a famosa Campanha 
contra a fome, e em sequência elaborou junto ao IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais 
e Estatísticas) o balanço social das empresas. Consiste em um documento com indicadores 
que medem os benefícios sociais e socioambientais das empresas no seu ambiente interno e 
externo, vigente até nossos dias por meio dos indicadores de responsabilidade social 
administrado pelo Instituto Ethos.  
O Instituto Gife – Grupo de Institutos e Fundações Empresariais - foi criado em 1997 com o 
propósito de desenvolver a cultura da Responsabilidade Social das empresas, materializando-
se com investimentos para incentivar as empresas a investirem em projetos sociais. 
O Instituto Ethos foi criado em 1998, com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as 
empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável (www.Ethos.org.br). Neste 
período histórico, as empresas brasileiras foram estimuladas tanto no ambiente local como 
mundial, a participar da vida do seu entorno, da qualidade de vida das suas localidades como 
atributos da  Responsabilidade social. Este  é um conceito,  cujo aprofundamento, apesar de 
ser muito importante, foge dos limites de nosso trabalho. Contudo, é preciso registrar o fato de 
que tais iniciativas são justificadas por ideologias em confronto com a hegemonia do 
pensamento neoliberal sobre o Estado mínimo e a insuficiência de investimentos nos serviços 
sociais,  instigando a absorção de vários serviços de educação infantil, educação 
complementar e educação profissional básica, saúde, entre outros,  por organizações privadas 
e ONGs.  
11 Vóvio (2007, p.9), baseando-se em Barton e Hamilton, esclarece o conceito: “prática é a 
ação objetiva que permite o ser humano construir a si mesmo, produzir a sociedade, os 
sistemas de significação e instrumentos culturais, os quais lançam mão para agir e envolvem o 
desenvolvimento, a tomada de consciência, a atribuição de sentidos e a produção de discursos 
sobre experiências vividas no social”. 
 
12 O sociólogo Francisco de Oliveira escreveu o documento intitulado: “Entre o céu e a terra: 
mensurando a Utopia?”, uma referência para o estudo de indicadores promovido pela ABONG 
– Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, em 2001. Ao trabalhar sobre a 
relevância dos indicadores sociais para aferição da eficácia dos projetos sociais e a 
instrumentação dos agentes vinculados às ONGs para operá-los, contextualizá-los no campo 
da democracia e cidadania. Define democracia como “construções intermináveis, pois sempre 
ampliáveis” sendo que o maior problema cresce exatamente no campo simbólico. Em suas 
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Evidenciam-se questões de ordem simbólica, ética e política, abrindo um 

plano complexo de estudo, no qual o sujeito do projeto - sujeito de direito e da 

ação - emerge em seus aspectos psicossociais, cognitivos e políticos. 

Psicossociais porque se referem aos sujeitos produzidos nas interações sociais 

construindo representações e identidades. Cognitivos porque tais 

representações e identidades vão ser os condicionantes dos planejamentos de 

projetos, exigindo, além do raciocínio lógico para pensar a intervenção em 

direção ao que se projeta, acesso à construção de conhecimento sobre 

realidades sociais complexas.  E político porque se entende que o sujeito do 

direito é o sujeito da participação em mecanismos e interações sociais que 

decidem sua vida e a vida social.    

O contexto esboçado indica a relevância e, ao mesmo tempo,  a 

crescente dificuldade de conceituar o termo, frente a um uso tão ampliado, 

polissêmico e naturalizado. Por esta razão o nosso objeto de estudo nesta 

pesquisa é a  expressão projeto social. Vamos a ela.  

 

A pesquisa  

 

Vi vários projetos na televisão e acho lindo, acho muito bonito! 
Sujeito-participante da pesquisa 

 

O motor desta pesquisa está nas necessidades que emergem da 

experiência concreta de nossa prática profissional na área de planejamento e 

avaliação de projetos sociais. 

A polissemia do termo projeto social vigora tanto na prática como na 

teoria (Boutinet. op. cit.), dificultando a apreensão de um conceito para 

embasá-lo e fundamentá-lo científica e politicamente. Existe um conceito de 

projeto social?  Quando se tenta responder a questão à luz do  planejamento 

social, o termo aparece/desaparece em sua forma fragmentária, reduzindo-se 

ao componente de ferramental técnico de construir a lógica de intervenção em 

                                                                                                                                               
palavras: “não é da exclusão do mercado, não é – embora seja sua base material – o 
desemprego como exclusão do mundo do trabalho, não é da destruição das políticas públicas 
como corolário da exclusão do mercado, embora esta seja uma de suas formas concretas: o 
que se trata é da exclusão do campo de significados que, em mãos dos dominados – o roubo 
do fogo dos céus – dá eficácia simbólica à luta pelos direitos humanos” (Oliveira, 2001. p.9, 
grifo nosso).  
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problemas sociais. Mas antes de tudo é necessário construir/conhecer o que se 

considera problema social. Como defini-lo? Estas questões a área do  

planejamento social parece não dar conta.  

Em face de todas estas dificuldades de conceituação do projeto social, 

verificamos a emergência de um campo profissional convocando técnicos de 

distintas disciplinas para desenvolver competências de planejamento e 

avaliação social. Estes sujeitos vêem-se muitas vezes pressionados, por um 

lado, pela urgência de um domínio técnico para planejar, gerenciar e avaliar 

adequadamente os projetos sociais. Por outro lado, para operar em um 

ambiente social cada vez mais complexo dadas as desigualdades sociais e as 

relações sociedade civil - governo, compondo um Estado que se quer 

organizado sob a perspectiva dos Direitos Humanos. 

Diante desses aspectos, buscamos compreender e configurar o objeto 

projeto social, tomando como base o seu uso na linguagem dos sujeitos 

engajados na prática de projetos. Propomos assim identificar as imagens, 

significados, sentidos e significações atribuídos por eles, cotejando-os com as 

fontes teóricas. Por isso, nossa pesquisa situa-se no campo da pesquisa 

aplicada sob a perspectiva da Psicologia Social, entendendo-a como ciência 

interdisciplinar e de convergência epistemológica (Pichon Rivière, 1994).   

Assim estruturamos nossa investigação:  

 
Hipótese central 
A naturalização do conceito projeto social subtrai o potencial reflexivo e 
crítico sobre realidades sociais existentes e desejáveis. O conhecimento 
reflexivo deveria ser acionado pelos diferentes agentes sociais em 
processos de planejamento e avaliação de ações estratégicas, as quais 
visam intervenção em realidades sociais construídas como problema.  

 

Hipóteses derivadas 
Enquanto dispositivos de políticas públicas promovidos e geridos por 
organizações da sociedade civil e governo, os projetos sociais se 
apresentam predeterminados em seus propósitos, prazos e recursos. O 
caráter predeterminado limita e/ou destitui os agentes - beneficiários e 
executores - da participação nas formulações e decisões referentes à 
definição do que se constitui como projeto.  
 

Mas, por outro lado, os projetos sociais devem criar, em seu processo de 
realização, situações de participação democrática nas fases de 
construção de diagnósticos, planejamento, negociação de recursos, 
desenvolvimento das ações e serviços, monitoramento e avaliação de 
seus resultados parciais e finais.  
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          Tais hipóteses orientam o recorte do problema da pesquisa, 

compreendido como:  

 
Identificação das imagens, pensamentos, sentidos e significações da 
expressão projeto social, suscitados e manifestados por agentes sociais 
envolvidos em sua prática, tendo em vista subsidiar a construção de um 
objeto de estudo referente ao conceito de projeto social.  
 

O recorte do problema decorre de nosso objetivo: apontar elementos 

para elaboração de um quadro de referência de caráter científico, que possa 

orientar processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos - 

denominados sociais -, com base em fundamentos empíricos de caráter 

psicossocial, cognitivo e político. 

 

A organização da tese  

 

No capítulo I começamos apresentando a origem e os significados da 

palavra projeto social na teoria, tomando como fonte a obra de Boutinet, 

“Antropologia do projecto” (1990)13. Nesta obra encontramos a conotação do 

projeto como conduta emergente na modernidade no mundo ocidental.  

Seguimos procurando, então, o enraizamento do conceito projeto social no solo 

brasileiro. Encontramos sua circulação, tal como usamos nos dias atuais, no 

período correspondente à denominada Guerra Fria (pós 1950). Nesta época, o 

conceito sistematizado pela ONU passa a circular no plano técnico, pelas 

malhas burocráticas de um Estado cujas políticas sociais tornam-se 

dependentes de subvenções da Cooperação Internacional. Ao mesmo tempo, 

no plano da sociedade civil, percebemos seu uso nas práticas das ONGs, 

especialmente as que se colocam no campo de defesa dos direitos humanos 

no ambiente de ditadura militar. Após os anos 1980, a propagação do termo 

ganha força no contexto das lutas pela redemocratização do país, presente nos 

movimentos sociais e nas ONGs, seguida de sua maior visibilidade pública com 

                                                 
13 Tomamos esta obra como referência por encontrarmos nela a elaboração de um quadro 
amplo e profundo da temática, cuja transdisciplinaridade permitiu confrontar e cotejar com as 
outras fontes aqui citadas. Além disso, foi onde encontramos, de forma mais sistematizada, 
uma abordagem psicológica da temática em pauta.       
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a inclusão destas no denominado Terceiro Setor. Finalizamos este primeiro 

capítulo com a localização do conceito na teoria do planejamento social 

(ONU,1984; Cohen & Franco,1993; Costa,1986).  Neste ponto, verificamos 

que, visto como um sistema lógico, o planejamento social se mostra 

necessário, porém insuficiente para dar conta da compreensão do objeto 

projeto social. Isto porque,  ao operar sobre visões de problemas sociais e de 

realidades projetadas como ideais, julgamos necessário compreender os 

fundamentos e valores que embasam estas visões, constituindo a sustentação 

ética e política dos projetos.  

No capitulo II apresentamos então a investigação realizada sobre as 

bases de sustentação ética e política dos projetos à luz dos Direitos Humanos. 

Buscamos explicitar um panorama teórico que os coloca como paradigma da 

construção das sociedades modernas em sua relação governo-sociedade civil 

(Marx, 2005; Agamben, 2002; Lefort, 1986, 1991).  Verificamos sua implicação 

com a noção de Justiça Social, distinguindo-se do direito, como constructo 

histórico-social e que precede os direitos humanos na modernidade (Derrida, 

2007). Apresentamos a polêmica encontrada em torno da eficácia dos Direitos 

Humanos e sua relação com a ideia de democracia participativa.   

No capitulo III apresentamos as fontes teóricas centrais que nos 

orientaram na análise dos enunciados dos sujeitos pesquisados em dois 

planos: (1) análise sobre as representações sociais identificadas nas falas dos 

sujeitos investigados e (2) reflexão de seus conteúdos e das formas de 

pensamento evidenciados na linguagem. Uma das fontes foi a teoria do 

conhecimento e da representação construída por Adorno (2009) e a segunda 

foi o estudo das representações sociais segundo Moscovici (1978).  

No capitulo IV trazemos a metodologia da pesquisa, descrevendo os 

procedimentos técnicos utilizados para  identificação de imagens, significados e 

significações do objeto de estudo,  emergentes nas falas dos participantes de 

diferentes projetos sociais beneficiários, técnicos e decisores de investimentos 

sociais. A metodologia empregada integrou a análise linguística a partir dos 

resultados do processamento pelo método ALCESTE – análise linguística de co-

ocorrências num conjunto de segmentos de texto – e o funcionamento dos 

grupos segundo a teoria e técnica dos Grupos Operativos ( 1994) .  
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No capitulo V descrevemos o campo semântico configurado em torno 

do objeto projeto social partindo dos enunciados dos sujeitos participantes dos 

grupos de investigação do tema. Procedemos a análise dos resultados com 

base nos dois procedimentos metodológicos citados, cotejando-os com os 

aportes teóricos apresentados nos capítulos I e II. Consideramos ter 

identificado uma semântica bastante rica em torno do objeto de estudo, cuja 

ampliação se processou no entrecruzamento de representações formado pelos 

distintos grupos de investigação (beneficiários de projetos, técnicos e decisores 

de investimentos sociais).   

No capitulo VI apresentamos as conclusões da pesquisa. Ao responder 

certas questões, outras são lançadas, ou iluminadas em outros aspectos que 

evidenciam a necessidade de novas investigações.  Nesta perspectiva 

apontamos os resultados da análise, confrontada com as fontes teóricas, 

buscando explicitar constatações que evidenciam, além do existente de 

significações sobre o objeto, os tipos de interações sociais que se apresentam  

nas representações encontradas. 
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I - O Projeto Social  

 

Uma coisa é pôr as ideias arranjadas, outra é lidar com país 
de pessoas, de carne e sangue, de mil-e-tantas misérias... 
Tanta gente – dá susto de saber – e nenhum se sossega: todos 
nascendo, crescendo, se casando, querendo colocação de 
emprego, comida, saúde, riqueza, ser importante, querendo 
chuva e negócios bons...  
 

Guimarães Rosa 
Grande Sertão Veredas (2001, p. 31) 

 

A epígrafe de Guimarães Rosa, além de inspirar pela força de sua  

poética, traduz a intenção da pesquisadora em construir um caminho 

metodológico dialético de  elaboração do objeto de estudo,  no confronto entre 

a vida concreta das pessoas de carne e osso com seus quereres e suas 

significações nas ideias arranjadas.  

Há diferentes chaves de entrada para a compreensão das significações 

de uma expressão. A linguística é uma delas.  Olhar para o sujeito que faz uso 

dela em suas práticas sociais é outra (e que a própria linguística leva em 

conta).  Compreendê-lo em seu lugar forjado na história do país é uma terceira. 

Neste capítulo, buscamos acionar as três chaves na construção de um recorte 

para o estudo.  

O recorte proposto é o uso do termo projeto social como dispositivo 

científico-tecnológico operado por um conjunto de instituições, as quais atuam 

de forma singular ou em parcerias. Essas instituições configuram um cenário 

formado por organizações governamentais, por ONGs e empresas operando 

projetos sociais no interior de suas estruturas ou nas derivações institucionais 

legalmente constituídas como Institutos e Fundações. Incluímos nestas o 

denominado Terceiro Setor14. 

Comecemos pela investigação do termo projeto social no uso da língua.  

 

 
                                                 
14 Nos últimos vinte anos, no caldo de cultura das ONGs, constituído por ideologias e práticas 
sociais, algumas vezes contrapostas entre visões assistencialistas e emancipatórias, outras 
vezes operando de forma híbrida, emerge a figura do Terceiro Setor. Sua denominação busca 
designar uma esfera de ação social composta por um conjunto muito diversificado de agentes 
cuja natureza distingue-se do governo – Primeiro Setor – e da empresa com fins lucrativos – 
Segundo Setor.   
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I – 1. A história da palavra  

 

A palavra projeto nasceu do latim, derivada do verbo projecere, sendo o 

particípio passado projectu (Veiga, 2001, p. 12), que significa lançar a frente. 

Quanto ao significado, encontramos semelhanças no francês, italiano e 

português, englobando três acepções imbricadas: 1) intenção ou ideia, 2) 

desenho ou esquema e 3) plano. No italiano há certa diferença, pois se faz 

oposição entre progetto, que significa atividade intelectual de elaboração, e 

progetttazione, atividade operatória de realização. No inglês, diferentemente, 

encontramos duas palavras com sentidos específicos: purpose (propósito) e 

project (programa).  

Em nossos dias, encontramos no dicionário da língua portuguesa 

(Houaiss) cinco acepções que incluem as já citadas: 1) ideia, desejo, intenção 

de fazer ou realizar algo no futuro, plano; 2) descrição escrita e detalhada de 

um empreendimento a ser realizado; plano, delineamento, esquema; 3) esboço 

provisório de um texto, de um artigo, de uma carta; 4) esboço ou desenho de 

trabalho a se realizar, plano e 5) plano geral pra a construção de qualquer obra, 

com plantas, cálculos, descrições, orçamento, etc..  

Pesquisando a gênese do termo, encontramos no estudo filológico de 

Boutinet (1990) a palavra projeto nascida no fazer arquitetônico no século XV, 

designando construções de balcões sobre estacas. Será no período 

renascentista, conhecido como Quatrocento15, que encontraremos a 

dissociação do termo projeto entre concepção e execução. Tal dissociação na 

linguística traduz o mundo concreto da divisão técnica e social do trabalho: os 

arquitetos, os engenheiros e artistas concebem e desenham a obra; os outros, 

os artesãos, as executam16. 

                                                 
15 Quatrocento refere-se aos acontecimentos ocorridos nos anos 1400, final da Idade Média, 
período caracterizado por grandes transformações político-sociais, culturais e artísticas na 
Europa: configuração dos grandes Estados, peste negra, pragas e fome da Itália. Além disso, o 
desenvolvimento da técnica aplicada à arquitetura, engenharia, escultura e pintura. Entre os 
grandes artistas estão Filipo Brunelleschi, Donatello e Leonardo da Vinci. Cf. 
http://históriadaarte.pbwiki.com. 
   
16 “Dissociando o projeto de sua execução, Brunelleschi, ao mesmo tempo em que organiza 
uma divisão técnica do trabalho, especifica o projeto como o primeiro ato característico de toda 
a criação arquitetural, ato visando, através do trabalho em perspectiva, assegurar uma 
representação geométrica do espaço a edificar. É sem dúvida uma tal separação que permitiu 
essa proeza arquitetural construída pela cúpula da catedral de Florença, esta cúpula que para 
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O sentido técnico, tal qual conhecemos hoje, só vai aparecer no século 

XVII com o desenvolvimento da ciência e também ligado à atividade 

profissional da arquitetura e engenharia. Enfim, será somente em meados do 

século XX que encontraremos a utilização do termo designando ao mesmo 

tempo a ideia-intenção e o plano, com o método e técnica que a concretiza.  

Nos séculos XVII e XVIII, o sentido de projeto espraia-se para as 

construções filosóficas ligadas à ideia de construção de sociedades. Estamos 

aí no alvorecer do Iluminismo, com uma nova concepção do ser humano 

portador de razão e de direitos, chamado a ser senhor de sua vida, a projetá-la 

segundo seu desejo, portando os ideais de uma sociedade já não pré-

determinada pela tradição e pelo divino, como na Idade Média.  

Em 1697, Daniel Defoe escreve An essay upon projects, associando o 

projeto à noção de progresso da sociedade. Em 1750, Rousseau escreve 

Julgamento sobre o projeto de paz perpétua, e em 1757, Contrato Social, este 

último contendo os princípios de um projeto de sociedade. Em 1795, o tema 

sobre a paz será retomado por Kant com o Projeto da paz perpétua. Em Kant 

encontraremos a ideia de projeto de ação problematizando a filosofia como 

construção de conhecimento desvinculada de um propósito prático. Para ele, a 

principal razão da filosofia deve ser sua razão prática: a construção de 

propostas de sociedade ou de transformação desta.  

Nesse mesmo solo nascerão as teorias de Karl Marx, que já em sua 

juventude, em 1843, escreve Questão judaica, com uma contundente crítica à 

reivindicação por emancipação política dos judeus por meio do exercício dos 

direitos humanos17, e o Manifesto comunista, em 1848, vislumbrando uma 

utopia de sociedade e vida social.  

Vemos na história do uso da palavra projeto uma quantidade imensa de 

significados e possibilidades de organização da ação. Percebemos a 

dificuldade de apreendê-la em um único conceito que explica todas as suas 

figuras.  

                                                                                                                                               
Bruneslleschi, devia simbolizar a nova realidade social e política da cidade toscana; esta última 
neste início de século XV, pretendida com efeito estar aberta ao mundo(...) Prolongando a 
concepção, simultaneamente histórica e racional, Bruneslleschi fazia a arquitetura, Alberti 
assimila esta última a um sistema de harmonia matemática, feito de clareza e de simetria, em 
oposição ao urbanismo difuso da Idade Média (...)” (Boutinet,1990,p.34). 
17 Descreveremos sobre suas ideias no capítulo III, sobre Direito e Justiça.  

 15



Nesta pesquisa utilizamos a taxionomia elaborada por Boutinet (1990, 

p.142), explicitada no quadro abaixo.   

 

Quadro 1. Taxionomia dos projetos encontrados na vida cotidiana18 

A. Situações 
existenciais 

 
 O projeto adolescente de orientação e inserção  

o Projeto de orientação escolar  
o Projeto de inserção profissional  
o Projeto de vida  

 O projeto vocacional do adulto  
o Projeto pessoal  
o Projeto de carreira, de competência, de 

mobilidade  
o Projeto lateral [à carreira ]  

 O projeto de mudança  
o Projeto de desligamento   
o Projeto de aposentadoria  

B. Atividades em 
projetos 

 
 Projeto de formação  
 Projeto terapêutico 
 Projeto ambiental  
 Projeto de desenvolvimento 
 Projeto de pesquisa  

C. Objetos de 
projeto 

 
 Projeto de lei 
 Projeto de construção  
 Projeto técnico  

D. Projeto de 
Sociedade 

 
 Projeto reformista 
 Projeto revolucionário 
 Projeto autogestionário 
 Projeto alternativo  
 

  

Vemos aí a ausência da figura do projeto social, tão presente no 

cotidiano brasileiro. Pelas significações do projeto de desenvolvimento tal como 

estudado e sistematizado pelo autor da taxionomia, é possível fazer uma 

aproximação entre as duas expressões. Vejamos o que explica Boutinet (1990, 

pp. 245, 246, grifos nossos):   

O projeto de desenvolvimento inscreve-se, de chofre, na cena 
regional ou internacional. Trata-se de um projeto implicando a 
colaboração de várias instâncias, Estados, ou organismos 
privados originários destes Estados. Esta colaboração visa 
uma transferência de riquezas: transferência de tecnologia num 
projeto de equipamento, transferência de capitais num projeto 

                                                 
18 O autor afirma ter classificado os principais usos da palavra sem a intenção exaustiva de 
abarcar tudo o que existe.  Adaptamos os termos escritos em português de Portugal, a  partir 
do entendimento de suas explicações, às expressões brasileiras, tais como: ordenamento 
espacial por projeto ambiental, projeto de reforma por projeto de mudança, de retiramento  por 
desligamento e de retirada por aposentadoria.  
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financeiro, transferência de competências num projeto de 
assistência... Esta transferência procura vir em ajuda de um 
país, de uma região, de uma aldeia até aqui excluída da esfera 
do Ocidente desenvolvido. 

 

I -.2. Sobre o Planejamento   

 

Cohen & Franco (1993) localizam projeto social como o elo mais 

operacional da hierarquia do planejamento de políticas sociais. Com base na 

concepção da ONU (1984), que define projeto social como: “um 

empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades 

interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos 

limites de um orçamento e de um período de tempo dados”, afirmam os 

autores: 

[projeto social] é a unidade mais operativa dentro do processo 
de planejamento e constitui o elo final de tal processo. Está 
orientado à produção de determinados bens ou a prestar 
serviços específicos (p.85).   
 

Nesta mesma linha, temos a definição de Nogueira (1998, p.85): 

Um projeto social deve ser entendido como o nível mais 
específico de ações articuladas dirigidas ao campo social. É a 
unidade básica da intervenção e tem sempre por objetivo 
produzir alterações nas condições de vida de indivíduos, 
grupos, famílias e regiões. Busca satisfazer necessidades 
insatisfeitas, construir capacidades, modificar condições de 
vida ou promover alterações nos comportamentos e atitudes de 
grupos sociais. 

 

Em sentido amplo, podemos afirmar que os autores citados concebem a 

intervenção social como objeto de políticas públicas, definindo quatro níveis 

que abarcam desde as decisões nacionais até a operacionalização local, a 

saber:   

(1) Política Social de Estado e de Governos: refere-se ao conjunto das 
grandes decisões acerca dos distintos setores sociais, em suas 
especificidades e/ou interconexões: Trabalho, Saúde, Educação, 
Cultura, Meio Ambiente, Assistência, Previdência, entre os principais. As 
decisões são estruturadas e organizadas em Planos Setoriais ou 
Intersetoriais; 
 

(2) Planos: correspondem às grandes linhas estratégicas para operar as 
políticas do Estado ou de uma Organização; 
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(3) Programas Sociais: correspondem ao conjunto de projetos sociais, com 
suas diretrizes e campo de intervenção;  
 

(4) Projetos Sociais: são entendidos como o nível mais localizado e 
específico da intervenção social.  
 

Vemos esses quatro níveis organizados como elos de uma cadeia de 

produção do planejamento. Embora encontremos consenso na distribuição 

hierárquica dos distintos planejamentos, não ocorre o mesmo com relação às 

concepções e ideologias que os sustentam. A nosso ver, o principal fator que 

diferencia os especialistas é o caráter da participação.  

Partindo antes do que é consensual, afirmamos que o planejamento é 

uma atividade intelectual, fundamentada no conhecimento racional, que visa à 

tomada de decisões sobre o futuro, frente a determinadas realidades 

consideradas inadequadas ou insuficientes no presente. Com base nas 

decisões, elaboram-se diretrizes e estratégias para orientar a ação em direção 

ao futuro desejado.  

Para Ferreira (2000.p.15), o planejamento é um processo político e uma 

tecnologia estruturada em quatro operações interligadas:  

(1) Reflexão orientada para produzir conhecimento dos fatos sociais que 

demandam intervenção por meio do estudo de suas características 

qualitativas e quantitativas, revisão e reconstrução de conceitos que 

explicam os fatos e análises de alternativas;  

(2) Decisão sobre as escolhas de alternativas de ação, dos meios e dos 

prazos; 

(3) Ação relacionada à execução das alternativas;  

(4) Retomada da reflexão como operação crítica dos processos e efeitos 

da ação planejada.  

De acordo com Costa (1986) o que basicamente distancia as 

concepções de planejamento é a flexibilidade. Porém, compreendemos que tal 

flexibilidade é resultante de posições anteriores. As perguntas do autor são 

elucidativas desta perspectiva: “A quem serve o planejamento? Como deve se 

desenrolar o processo? Quem participa do processo?”. As diferenças ocorrem 

em função de concepções ideológicas, epistemológicas, metodológicas, sobre 
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quem participa do processo, como se constrói o conhecimento e o método de 

intervenção nas realidades sociais.  

Embora as práticas de planejamento possam se mesclar em termos de 

métodos mais positivistas e métodos mais construtivistas ou hermenêuticos, no 

que se refere à construção de realidades presentes e futuras, pode-se, 

contudo, agrupá-las em dois polos mais significativos. De um lado dos 

extremos temos o planejamento tradicional ou normativo e do outro, o 

planejamento estratégico situacional e participativo. 

O planejamento tradicional, também conhecido como compreensivo-

racional, apresenta como característica principal ser um ato técnico-

administrativo: as decisões são fortemente centralizadas e verticalizadas desde 

o topo da hierarquia institucional, as ações delas decorrentes são 

detalhadamente normatizadas em toda a extensão da hierarquia de atividades, 

a realidade social é concebida como objetivamente apreensível em 

diagnósticos mais completos que fornecem subsídios à tomada de decisões. A 

maior crítica a essa concepção pode ser resumida com a frase de Manheim 

(apud Rosenhead, in Costa, 1986 p.1368): “tendência fundamental do 

pensamento burocrático em transformar os problemas de política em 

problemas de administração”. 

 O planejamento flexível, situacional e participativo põe em relevo as 

relações de poder como condição intrínseca do ato de planejar. Isso porque 

tanto a realidade presente como futura não apresentam uma só perspectiva, 

tendo ambas como principal característica o fato de serem técnico-políticas. 

Costa (op.cit) concebe a realidade como apreensível e cognoscível não de 

forma totalizante, mas por aproximações sucessivas porque é altamente 

complexa, podendo haver diferentes perspectivas acerca do presente e do 

futuro sobre o mesmo objeto.  

Segundo essa perspectiva, o conhecimento da realidade é viabilizado 

por processos acumulativos e de negociações políticas entre os diferentes 

atores participantes. É um ato concomitante de objetivação e subjetivação, 

razão pela qual o planejamento estratégico deverá ser também um processo 

em constante revisão e negociação entre diferentes atores-decisores.  

 19



Entre uma vertente de cunho prioritariamente técnico-racional e outra 

técnico-política, Costa (op. cit., pp 1367 a 1370) localiza três principais 

estratégias de planejamento:  

1. Planejamento compreensivo racional: Inicia-se por um diagnóstico 

o mais amplo e completo possível sobre a realidade a ser trabalhada. 

O pressuposto é de que a realidade é inteiramente cognoscível, 

compreendida racionalmente; sendo assim, “tenta eliminar a 

incerteza, enfatizando a previsão e a certeza”. Há poucos decisores, 

no topo da hierarquia de autoridades, que definem o conjunto de 

valores e decisões que deverão orientar os programas e projetos, 

amplamente detalhados já como parte do plano. 

2. Incrementalismo disjunto: Criticando o pressuposto racionalista de 

que é possível conhecer totalmente a realidade numa primeira etapa, 

por meio de diagnósticos abrangentes, tomando decisões certas 

desde o início, o incrementalismo disjunto propõe partir de um 

primeiro conhecimento da realidade, portanto provisório e a ser 

incrementado, com as decisões distribuídas entre diferentes agentes 

que devem processar contínuas avaliações e reajustes durante a 

intervenção. No entanto, a intervenção é limitada a políticas que 

apresentam diferenças pequenas (incrementais) em relação às 

políticas globais. Embora seja mais flexível do que o anterior, mostra-

se conservador por não questionar as grandes políticas, reduzindo-se 

à intervenções de pequena  monta (por isso disjuntivas), sem alcance 

em sua teoria e prática, para alterar o status quo.   

3. Incrementalismo articulado: Superando os dois primeiros modelos 

e baseando-se nas criticas de Ackoff (1974, 1979 e 1981) e Mello 

(1977), Costa (op. cit.) propõe como modelo ideal esta terceira 

estratégia, com base no seguinte: 

Nenhum sistema social pode ser transformado de uma só vez, 
partindo de um estado inicial e chegando a um estado 
desejado. A transformação tem de ser gradual e cada mudança 
real que ocorre no sistema pode modificar a definição do 
estado desejado.  
 
As características do estado desejado devem ser estabelecidas 
de modo a se constituírem em critérios que permitam a 
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avaliação de cada mudança incremental. Estas características 
fornecem uma direção geral que articula as ações tomadas. 
 
(...) A estratégia procura criar condições para que um sistema 
aprenda a planejar interativamente conforme a atitude 
interativa incluindo as características de participação, 
integração e continuidade (...) um sistema avança passo a 
passo, alcançando objetivos incrementais, que são derivados 
das diretrizes principais que estabelecem a direção na qual o 
sistema deve se mover.  

 

Entre os métodos de elaborações de projetos sociais, vendo-os com o 

recorte de um problema a partir da visão de uma problemática social, 

encontramos o denominado método do marco lógico, em sua língua original: 

logical analysis framework ou logical framework approach.  Não se trata de um 

método novo ou diferente para pensar e operar projetos sociais, e sim de uma 

sistematização da teoria do planejamento, com a finalidade de torná-lo 

instrumento gerencial. Sua menção em nossa pesquisa deve-se ao fato de 

portar todos os elementos constitutivos do projeto a partir do conhecimento 

disponível até então e, principalmente, por ter se constituído como referência 

disseminada nas interações burocráticas interinstitucionais dentro e fora do 

país 19. 

 Tal sistematização foi realizada por técnicos ligados às agências de 

cooperação internacional, sob a liderança institucional da USAID (Agência 

Americana para o Desenvolvimento Internacional), no final da década de 1960, 

com a finalidade principal de ser uma metodologia gerencial de análise dos 

resultados e impactos dos projetos, principalmente em relação à eficácia da 

ajuda internacional20. O principal motivo alegado para sua elaboração dizia 

respeito, principalmente, à falta ou insuficiência de informações relevantes 
                                                 
19Entre os diferentes autores estudados, destacamos: Tassara, ETO. Uma estratégia 
Participativa no Planejamento Educacional, in Ciência e Cultura 38 (8) 1986. Costa, LRFC. 
Estratégias de Planejamento, in Ciência e Cultura 38 (8),1986. Carlos, M. Adeus senhor 
presidente: governantes e governados. SP: FUNDAP, 1996 (Ciências e Técnicas de 
Governo). Cohen, &Franco,R. Avaliação de projetos sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. 
Baptista, MV. Planejamento social intencionalidade e instrumentação. SP: Veras Editora, 
2000.  
20O estudo histórico da construção do método indica sua derivação de ferramentas gerenciais 
já em curso nos anos 1960, como também seu desdobramento subsequente em outros 
métodos, buscando maior eficiência de sua aplicação. Um destes desdobramentos foi a 
elaboração de estratégias participativas para projetos, com o intuito de envolver equipes na 
discussão e comprometimento sobre as decisões. Constatamos que o motivo central para a 
construção do método foi a necessidade de aprimorar as ferramentas gerenciais por parte das 
instituições investidoras (Cedeal, 1990)  
 Cunhada Cunha 
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sobre o alcance dos resultados dos projetos financiados pelos países 

desenvolvidos aos países em desenvolvolvimento, à falta de ferramentas 

gerenciais que focassem o alcance dos objetivos, mais do que a realização de  

atividades. Por isso, foi chamado também de método de planejamento e 

avaliação de projetos por objetivos.   

 Vemos assim o termo projeto social circulando no contexto histórico da 

Guerra Fria, em que se dá o que se denomina política internacional de ajuda 

dos países capitalistas desenvolvidos aos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento. Nesse período a palavra desenvolvimento ganha projeção 

enorme no cenário brasileiro, não só via correia de transmissão do ideário dos 

países ricos aos países pobres, mas, também, na contracorrente pelos 

trabalhos da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), cujos 

estudos buscavam apresentar o “outro lado da moeda”, contrapondo-se ao 

pensamento economicista hegemônico dos países autodenominados 

desenvolvidos.21  

É preciso salientar que, sob a ótica dos chamados desenvolvidos, a 

intenção manifesta na ajuda era a de ser propulsora de desenvolvimento e 

combate à pobreza dos países a desenvolver, por meio da transferência de 

conhecimentos e recursos; e com a intenção, nem tão manifesta assim, de 

constituir-se como estratégia da política de segurança internacional, operando 

na contracorrente do avanço (ou perigo do avanço) comunista, principalmente 

após a revolução cubana.  

A denominação: projetos de desenvolvimento, herdeira desse período e 

que circula até hoje na literatura internacional, é ilustrativa do contexto 

ideológico-político, como apontou Boutinet (1990, grifos nossos). 

De fato, um tal projeto diz respeito principalmente à ajuda que 
certos países industrializados do Hemisfério Norte pretendem 
levar aos países de economia precária do hemisfério Sul: 
economia precária por diferentes razões, que muitas vezes 
convergem: condições climáticas cada vez mais difíceis, 
especialmente por um ciclo imprevisto de anos de seca, 

                                                 
21A CEPAL foi instalada no Chile em 1948. Cardoso (1993, p.30) relembra que “A Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL) canalizou e difundiu um conjunto de teses a 
respeito das causas, condições e obstáculos ao desenvolvimento, tornando-se uma espécie de 
marca registrada do pensamento latino americano”. Naquele contexto, a CEPAL valia-se das 
ideias inovadoras de Raul Prebisch que estabeleceu uma nova plataforma de análise contrária 
aos argumentos que defendiam “a mão invisível do mercado como base do relacionamento 
entre os países centrais e os países chamados periféricos (Freitas & Biccas, 2009 p.129).  
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demografia galopante não dominada, estimulada, pelo contrário 
por uma mortalidade infantil em baixa e um certo avanço nas 
medidas de proteção sanitária, degradação dos termos de 
troca, tornando problemática a comercialização das matérias 
primas destes países, ocidentalização inadaptada das 
estruturas políticas, escolarização, urbanização mal geridas...A 
estas diferentes razões ser-nos-ia necessário juntar, num certo 
número de casos, um enquadramento ideológico de tipo 
político ou religioso inibindo qualquer perspectiva de 
criatividade. É a propósito deste enquadramento ideológico que 
P. Gourou (1982) mostra bem em que é que o mau 
desenvolvimento do Hemisfério Sul, muitas vezes atribuído a 
uma fatalidade, é, com efeito, tributário de uma mentalidade 
ideológica momentânea, importada do exterior e logo 
inadaptada. 

  

I - 3. Sobre o projeto social no Brasil 

  

Como se dá o uso e a circulação do termo projeto social em solo 

brasileiro? Ciente da dificuldade de localizá-lo historicamente, buscamos 

encontrar a emergência de sua figura na complexa paisagem histórica 

brasileira das relações entre Sociedade e Estado22.   

Como vimos, os fenômenos da urbanização e da racionalidade no 

mundo moderno, traduzidos em planejamento do futuro da vida social, 

determinam a conduta de projetos, incluindo os projetos sociais.  

Buscando verificar o aparecimento da expressão projeto social na vida 

brasileira, delineamos um breve histórico, pontuando alguns marcos indicativos 

de seu uso e significação entre nós.  

Informações sobre o nascimento das associações mutualistas seguidas 

das ligas operárias, antes da explosiva urbanização do país, nos idos do século 

XIX e início do séc. XX, dão as primeiras notícias de ações sociais organizadas 

por trabalhadores (as ligas camponesas acontecerão depois, por volta de 1945, 

pós governo Getulio Vargas,  com enfoque político, cujas ações incluíam 

também a ajuda mútua ).  

Nas pesquisas de Vieira (1986), as associações mutualistas são 

compreendidas como embriões de iniciativas de uma sociedade civil em início 

de organização no período pós-escravatura, buscando atender necessidades 
                                                 
22 Baseamo-nos principalmente em duas fontes, as quais indicamos para o aprofundamento do 
assunto:  (1) VIEIRA, L.M.F. Dissertação de Mestrado em Educação Universidade Federal de 
Minas Gerais. BH. 1986. e (2) FREITAS, M.&BICCAS, M..História da Educação no Brasil (192-
1996).SP: Cortez. 2009. 

 23



de sobrevivência dos trabalhadores “livres”: cuidar das crianças pequenas 

cujas mães começam a sair para trabalhar, assistir aos doentes, aos velhos e 

prover auxílio funeral, entre as principais. Temos notícias que tais iniciativas 

incluíram e transcenderam o atendimento das necessidades imediatas de 

sobrevivência, constituindo-se também em: (1) iniciativas de organização de 

resistência dos trabalhadores (especialmente os primeiros migrantes europeus) 

às determinações autoritárias e paternalistas de um patronato que começava a 

experimentar outras relações de trabalho com o final da escravidão e (2) 

organizações incipientes de cuidado e educação das crianças pequenas – as 

primeiras creches – e escolas dos filhos de trabalhadores pobres.   

No final do século XIX e início do século XX, as políticas públicas no 

Brasil ainda não se faziam presentes, e as iniciativas institucionais reduziam-se 

a: (1) confrarias e irmandades, católicas e protestantes, sob o ideário da 

caridade cristã e (2) iniciativas do patronato em prover condições mínimas de 

vida para que os trabalhadores pudessem produzir, construindo habitações no 

entorno das fábricas, locais de amamentação e cuidado dos filhos das 

mulheres (que já constituíam a maior parte da força de trabalho das indústrias 

têxteis), entre as principais. Era um período em que o país começava a se 

industrializar e urbanizar. As associações mutualistas, incluindo as ligas 

operárias, foram os embriões da organização da sociedade civil, dando início 

aos movimentos dos trabalhadores e movimentos sociais no decorrer do 

século.  

Somente na década de 1930, conforme Freitas e Biccas, (2009, 

pp.12,13), configuram-se de forma mais expressiva as iniciativas 

governamentais sob a inspiração dos Direitos Sociais. A escola pública 

“prometida desde as primeiras manifestações da ‘propaganda republicana’ na 

década de 1870, expandiu-se depois de algumas reformas educacionais em 

1920, cuja oferta de vagas só se verifica depois da década de 1930” Todavia, 

as crianças pequenas, assim como outros serviços sociais ainda não eram 

objeto das políticas públicas que começavam a constituir-se como Direito 

(Vieira, 1986).   

Na era do Estado Novo (1937 a 1945) vive-se o autoritarismo em sua 

versão populista de um Estado que buscava atender os anseios da classe 

trabalhadora manejando uma hábil engenharia política que emulava, 
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potencializava e impunha-se com força de lei a cooperação governo-

empresariado para fazer frente às reivindicações de serviços sociais que se 

avolumavam nas cidades. Inicia-se um movimento de consolidação, 

uniformização e expansão das políticas públicas.   

Na década de 1940, a base de políticas públicas em âmbito nacional 

está instalada. Cria-se o Ministério da Educação e Saúde Pública, cujas ações 

operadas por meio de Departamentos, Divisões e Inspetorias distribuíam-se em 

todo o território nacional. 

O planejamento social, concretizado por programas de educação 

escolar, educação sanitária, puericultura, higiene mental, habitação e 

saneamento das cidades, era aperfeiçoado com a base e o rigor da ciência, 

pautado nas ideologias higienistas e da eugenia23. Os ideários nazista e 

fascista da Europa deixavam suas pegadas fundas nos inquéritos, 

diagnósticos, avaliação escolar, medidas sanitárias, terapêuticas e demais 

serviços sociais.  

E como se concretizam as ações sociais vistas sob a ótica da sociedade 

civil, mercado em relação ao Estado?  

Ao governo deveria caber uma ação predominantemente 
indireta, normativa e à iniciativa particular a ação direta, 
executiva. As obras consideradas básicas de caráter médico-
social eram as maternidades e postos de puericultura, sendo 
prioridade obras programas e leis de natureza preventiva 
(Vieira, op. cit., p.96)24.  
 

Todo esse período marca a transição de um Brasil agrário para o Brasil 

industrial, com o consequente rearranjo das elites econômicas e políticas. É 

impressionante a rapidez e as escalas em que ocorre a urbanização do país, 

com suas implicações profundas na vida social, cultural, econômica e política 

da população brasileira, deflagrando um tipo de urbanização que joga milhões 

de trabalhadores de dentro e de fora do país nas cidades, principalmente, do 

sudeste e do sul brasileiro, sem o menor planejamento sociourbano. A partir de 

1940, em pouco mais de 50 anos, a população urbana brasileira salta de 31% 

para quase 80% em 1996, conforme demonstra o quadro abaixo.  

                                                 
23 O Documentário de Peter Cohen Homo Sapiens, 1900, Suécia, 1998, é bastante elucidativo 
das implicações ideológicas da eugenia no desenvolvimento da ciência e sua aplicação nas 
políticas públicas de um Estado provedor.   
24Brasil, Ministério da Saúde, DNCr. Álbum do Jubileu de Prata do DNCr.  In VIEIRA (op. cit, p. 
96).  
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Quadro 2. População brasileira urbano rural -1940-199625 

População Urbana 1940 Rural 1940 Urbana 1996 Rural 1996 

Homens 6.164.473 14.449.615 59.716.386 17.726.476 

Mulheres 6.715.709 13.906.518 63.360.442 16.266.856 

Total 12.880.182 28.356.133 123.076.830 33.993.332 

 

Chegamos à década de 1950. Tempos de Guerra Fria. Intensificam-se 

as influências internacionais sobre a vida nacional, agora com uma nova 

ideologia: o desenvolvimento. Parece ser este o momento em que começa a 

circular no interior das burocracias estatais a figura dos projetos de 

desenvolvimento.  

Do lado da sociedade civil vemos as primeiras iniciativas que vão 

desembocar no aparecimento de um novo agente institucional, batizado pela 

ONU nos idos de 1940/1950 como ONG. Em muitos documentos brasileiros 

seu aparecimento é registrado nos anos 1970/1980. Mas parece que estas são 

as décadas de sua visibilidade na mídia, uma vez que sua origem no Brasil se 

dá de forma silenciosa em 1950, mais silenciosa ainda nos anos da ditadura 

militar (década de 60), como demonstra Landim (1998) em suas pesquisas. 

Nos discursos da contracorrente do discurso desenvolvimentista 

governamental, sua natureza de origem confunde-se com a natureza dos 

projetos, como afirma a autora:  

Sobretudo desde os anos 1950, em diversos quadros 
institucionais e com diferenciados ideários –  como o 
assistencial cristão ou o desenvolvimentista, nas organizações 
e projetos referidos ao anti-comunismo da guerra fria, ou dentro 
do humanismo personalista do ativismo religioso do pré-1964, 
ou ainda através de sucessivas inspirações freirianas, etc. – o 
fato é que se criaram capacidades e disposições 
características do « educador de base ». Essa competência é 
propriedade que está nos alicerces dos « centros », 
qualificação básica de seu corpo de agentes, mediadores que 
se caracterizam por uma socialização particular, da qual faz 
parte a disposição para transitar, continuada e 
permanentemente, em meios sociais diversos dos da sua 
origem, assim como um forte sentido de pragmatismo em 
atividades e « projetos » executados (Landim, op. cit.,p 217., 
grifos nossos). 

                                                 
25 Fonte IBGE -  Anuário Estatístico do Brasil/ IBGE, RJ, 1996, Vol. 56; Contagem da população 
1996/IBGE, R.J, 1997, Vol. 1. Em Freitas & Biccas (2009)  
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Ao investigar sobre os textos acadêmicos a autora encontra estudos que 

colocam  a emergência das ONGs no bojo dos movimentos sociais, e chama 

atenção sobre o que diz Francisco de Oliveira: “ As ONGs surgem como um 

dado novo da nova complexidade da sociedade (…). São um "lugar" de onde 

fala a nova experiência, de onde não podia falar o Estado, de onde não podia 

falar a Academia, de onde só podia falar (…) uma experiência militante 

(Landim, op.cit. p.217). 

Na época  da Guerra Fria vemos a figura e uso dos dispositivos projetos 

sociais transitarem nas interações nacionais-intenacionais, em negociações 

públicas e privadas de investimentos dirigidas às políticas públicas e/ou ações 

sociais em dois lados em confronto ideológico que marcam o Estado brasileiro.  

Nas interações entre governos nos tempos da ditadura brasileira 

(décadas de 1960/70) os projetos de desenvolvimento são operados sob a 

ótica do desenvolvimento econômico capitalista contra o perigo do comunismo, 

submetendo a este o ideário dos direitos humanos.  São projetos-políticas com 

grande vulto de investimentos, negociados via Banco Mundial e Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Seu destino eram as 

políticas de educação formal em todos os níveis - formação profissional, 

saneamento básico, desenvolvimento agrário, entre outros.  

Do lado da sociedade civil, multiplicaram-se as ONGs, operando sob 

enfoque de defesa dos Direitos Humanos, grande parte delas nascendo 

abrigadas nas comunidades eclesiais de base. Os projetos sociais (em escala 

muito menor) caracterizavam-se por programas institucionais com enfoque na 

educação popular, estruturados e traduzidos em documentos de projetos. 

Estes documentos protocolavam as negociações de investimentos oriundos, 

principalmente, das Agências de Cooperação Internacional (ligadas às igrejas e 

aos governos dos países desenvolvidos).   

Queda do Muro de Berlim, fim da Guerra Fria, fim da ditadura nacional, 

as ideologias desenvolvimentistas, num país que não conseguiu realizar os 

ideais do Bem Estar Social, cedem lugar à hegemonia das ideologias liberais e 

neoliberais.  

São novos argumentos para os velhos problemas, agora agravados com 

a concentração econômica do capital internacionalizado, o avanço das 
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tecnologias e seu corolário de transformações na estrutura das relações de 

produção e trabalho. Nesse contexto os projetos sociais figuram como 

protocolos de negociações/operações sob o ideário de construção da cidadania 

sob a ótica do Estado Mínimo, da Responsabilidade Social Empresarial, da 

Cooperação Mercado - Sociedade Civil - Governo, do Empreendorismo, entre 

as principais.  

Em outra perspectiva ideológica, os projetos sociais são mecanismos de 

participação da sociedade civil para a reivindicação, realização e defesa dos 

direitos sociais, com enfoque na ampliação do acesso aos bens de consumo 

material e cultural.  

 Para além dos programas institucionais do governo e das ONGs, 

percebe-se que a visibilidade e circulação pública da expressão projeto social 

ocorrem, principalmente, a partir dos anos 1990, com a entrada em cena da 

Responsabilidade Social das Empresas, fomentando o denominado Terceiro 

Setor.  

Longe de abarcar a complexidade do cenário político brasileiro e seus 

impactos nas políticas sociais, o que ultrapassa os limites desta tese, apenas 

buscamos contextualizar o objeto de estudo, pontuando situações em que 

vimos emergir e transitar a figura dos projetos sociais em nossa  história.   
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II – Direito e Justiça  
 

Valor de lei! Só assim, davam tranqüilidade boa a gente  

Guimarães Rosa: Grande Sertão Verredas 

   

  Neste capítulo vamos refletir sobre o ideário dos Direitos Humanos e 

sua relação com noções de justiça social, buscando identificá-los como 

fundamentos dos projetos sociais. 

Interessa-nos, sobretudo, abordar a questão dos Direitos Humanos 

como um constructo sócio-histórico em sua dimensão simbólica. Observamos 

que, embora esta dimensão se encontre muitas vezes dita de forma genérica, 

alusiva e obscura nos discursos e nas práticas organizadas como projetos 

sociais, paradoxalmente, apresenta-se como geradora de pensamentos, 

discursos e condutas dos sujeitos que os realizam, ou percebem-se como 

beneficiários ou não beneficiários de seus serviços.  

Quais são os significados e sentidos atribuídos aos Direitos Humanos? 

Por que se constituem como paradigmas da vida social na modernidade? 

Quem define o que é direito? Qual a sua eficácia perante as experiências de 

injustiça social? E, como se define justiça?  

 Tomamos o pensamento de Eda Tassara (2005, p. 85) como um 

orientador de nossa busca de respostas:  

Essa política de projetos sociais visa fazer cumprir a 
Declaração dos Direitos do Homem, que fundamenta a 
nossa Constituição e que, no fundo, define como direito de 
cada homem ser “igual ao igual” [igualdade estabelecida na 
Declaração], o que no fundo é muito difícil de definir (...) trata-
se de um igual que tem que ter casa, saúde, emprego, etc. 
Assim, antes de qualquer coisa, é preciso definir quem é esse 
sujeito, que deverá vir a ser “igual do igual”, que se pretende 
atingir. Se o objetivo desse projeto, por exemplo, for a inclusão 
dos excluídos e a definição de quem são, e porque são, os 
sujeitos dessa exclusão não estão claros, ou parte-se de um 
modelo de desejabilidade cuja delimitação não está bem 
configurada, não ficará claro também o que deve ser avaliado 
(...) Então, na verdade, muitas vezes elaboram-se projetos 
sociais que pretendem a “dês-exclusão” mediante a integração 
em um modelo que não existe, que foi buscado e construído 
através de uma imaginação utópica.  

 

 Um primeiro ponto a ser problematizado é o fato de os Direitos Humanos 

se constituírem como referente maior, compreendido como um a priori, sobre o 
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que são necessidades humanas, a partir do qual se calcula a distância ou 

aproximação de um horizonte a ser alcançado: o direito à igualdade. Em nossa 

sociedade de consumo, o direito à igualdade pode ser então entendido como 

pertença do sujeito a um determinado padrão de acesso ao consumo: um igual 

que tem que ter casa, saúde, emprego, etc. Dependendo da distância em que o 

sujeito se encontra dessa concepção de igualdade, será posicionado na 

categoria de incluído ou excluído.  

Na realidade, a chamada necessidade humana - expressa como algo 

natural, ou satisfação do desejo do sujeito e dos grupos sociais, leitmotiv dos 

projetos - é expressão, no sujeito, daquilo que, em sua origem, são os 

determinantes sociais.  Retomemos a história.   

Formado por constructos intelectuais durante séculos a fio, os Direitos 

Humanos emergem como Projeto Civilizatório da Modernidade26, demarcando 

a passagem da idade antiga, com a noção do direito emanado do poder divino, 

à idade moderna, cuja fonte do direito passa a ser a pessoa humana.  

Todavia, refletir sobre a questão do direito além do horizonte da idade 

moderna e de um planeta confundido com o ocidente, compreendê-lo como 

experiência humana, orientada por racionalidades diferentes, nascidas em 

tempos históricos difíceis de datar, pode ser revelador de uma concepção de 

direito que não se restringiria aos Códigos, Cartas, Declarações e Contratos a 

serem seguidos como algo natural.  

O registro de alguns marcos da história que antecederam a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, nosso paradigma atual, aponta suas 

raízes em concepções de Justiça Social que vigoravam no mundo antigo.    

                                                 
26 Cf. Dornelles, J. R.W. Sobre os Direitos Humanos, a cidadania e as práticas 
democráticas no contexto dos movimentos contra-hegemônicos. Revista da Faculdade de 
Direito de Campos, Ano VI, Nº 6 - Junho de 2005: “A noção Jusnaturalista do Contrato Social, 
como gênese do Estado, foi difundida no século XVIII, dando origem à concepção 
contratualista do direito e da sociedade. O contratualismo tendo por base a igualdade jurídica 
aparece como superação do direito baseado em privilégios – fundado no status, e a 
constituição baseada no direito individual. O indivíduo passa a ser visto como valor fonte do 
direito. O contexto do século XVIII caracteriza-se pela filosofia humanista e por uma 
radicalização do confronto absolutista com as ideias de Rousseau (1712-1778) que inspiraram 
os movimentos revolucionários na França e América (...) que levaram à Declaração dos 
Direitos de Virgínia em 1776 e à Declaração do Homem e do Cidadão em 1786”.  
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Quadro 3. Alguns marcos da história dos Direitos Humanos27 

Sec. XIX AC 
Código de 

Hamamurabi 

 
Com seus 282 artigos, detecta-se a proteção conferida às viúvas, aos 
órfãos e aos mais fracos. Essa legislação vigorou por 
aproximadamente 15 séculos, praticamente foi a precursora do 
salário-mínimo, ao estabelecer uma remuneração básica (valor/dia) 
para várias categorias profissionais. 
 

Sec. XVIII AC 
Código Manu 

Mamursti 

 
Do sânscrito "Manu Smriti", é parte de uma coleção de livros 
bramânicos: o Mahabâta, o Ramayana, os Puranas e as Leis Escritas 
de Manu, 200 AC-200 DCais, Babilônia 1694ac ou 1730 AC. 
 

Sec. XXI a 

XVIII AC 

Civilização 
Egípcia e 

Justiça Social  
“Relato do 
camponês 
eloquente” 

 
Durante o Médio Império (Séculos XXI a XVIII a.C), legou ricos 
ensinamentos de prática democrática. A nobre filosofia política desse 
período encontra-se fundamentalmente expressa no "Relato do 
Camponês Eloquente", que explicita uma concepção de justiça social 
("ma'at") e define a função do poder público como um serviço - para 
proteger os fracos, punir os culpados, agir com imparcialidade, 
promover a harmonia e a prosperidade de todos. 
 

Sec. I 
Cristianismo e 

justiça social 

 
As bem-aventuranças (Matheus, cap.5 v 3-12). 
Bem aventurados os que têm sede de justiça; Bem-aventurados os 
que promovem a paz... 
 
O Cristianismo coloca como missão anunciar a mensagem libertadora 
de Jesus: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me 
consagrou com a unção, para anunciar a Boa Notícia aos pobres, 
enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a 
recuperação da vista; para libertar os oprimidos e para proclamar um 
ano de graça do Senhor" (Lc. 4, 16-21). 
 

Sec. XX 

Declaração 

das Nações 

Unidas 

 

Após a Carta do Atlântico e a entrada dos Estados Unidos da América 
na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, uma série de 
tratados entre os aliados foi assinada. O primeiro deles, em ordem 
cronológica, foi a Declaração das Nações Unidas, datada de 1° de 
janeiro de 1942, e assinada em Washington por 26 países. O texto 
ainda se encontra sob a inspiração política daquele momento, mas 
evoluiu no sentido verdadeiro da humanidade, como se constatou 
posteriormente.  

 

Sec. XX 

Declaração 
dos direitos 
do homem e 
do cidadão 

 

 

De 26 de agosto de 1789, é um dos resultados e um dos símbolos da 
Revolução Francesa. Continua a ser a referência principal de todos 
os textos de Direitos Humanos. Apresenta alguns princípios 
fundamentais para a organização da sociedade política: a soberania 
nacional; o sistema de governo representativo; o primado da lei como 
expressão da vontade geral; a separação entre os poderes 
constituídos; o direito à resistência contra a opressão; a presunção de 
inocência e a responsabilidade dos cidadãos. 

 

                                                 
27 Baseada em pesquisa: “Antecedentes Históricos dos Direitos Humanos no Mundo: Marcos e 
Raízes Históricas dos Direitos Humanos”. Fonte: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/index.html (20/12/2009) 
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II – 1. Diferenças entre Justiça Social e Direito  

 

Chama atenção, nesses recortes históricos, o fato de que, no mundo 

antigo, preponderavam noções de justiça, nomeando o que era injusto e o que 

deveria ser justo sob inspiração ou determinação divina. No mundo moderno, o 

que se revela são noções do direito tendo no homem sua fonte e 

determinação. Isto nos leva a pensar sobre a possibilidade da noção dos 

Direitos Humanos substituir noções de justiça, sendo já a sua própria 

expressão. Daí seria algo inquestionável:  autoridade que determina o que 

deve ser a vida social dos homens.   

Em livro de título sugestivo - Força de lei - Derrida (2007) faz uma 

reflexão sobre o termo justiça buscando nesta os fundamentos do direito. O 

direito não é a justiça assevera o autor. O direito é a força de lei que se aplica 

em nome da justiça. E, “se a justiça [também] não é necessariamente o direito 

ou a lei, ela só pode tornar-se justiça, por direito ou em direito, quando detém a 

força, ou antes, quando recorre à força desde seu primeiro instante, sua 

primeira palavra (op. cit., p. 17). A linguagem é considerada uma força: uma 

força performativa.  

Como se define justiça? Seguimos com o raciocínio de Derrida, que se 

estrutura com base nos pensamentos de Pascal e Montaigne ( op.cit p.18 e 21)  

Afirma Pascal  

É justo que aquilo que é justo seja seguido, é necessário que 
aquilo que é mais forte seja seguido (...)  
 
A justiça sem a força é impotente; a força sem a justiça é 
tirânica. A justiça sem a força é contradita, porque sempre há 
homens maus; força sem a justiça é acusada. É preciso pois 
colocar juntas a justiça e a força; e, para fazê-lo, que aquilo 
que é justo seja forte, ou que aquilo que é forte seja justo.  
 
E assim, não podendo fazer com que aquilo que é justo fosse 
forte, fizeram com que aquilo que é forte fosse justo. 

 
E Montaigne  

Ora, as leis se mantêm em crédito, não porque elas são justas, 
mas porque são leis. É o fundamento místico de sua 
autoridade, elas não têm outro [...]. Quem a elas obedece 
porque são justas não lhes obedece justamente pelo que deve.  
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Vemos que não se pode confundir lei e justiça, embora a aplicação da lei 

se dê em nome da justiça. Se as leis, cujo atributo central é a força de sua 

aplicabilidade, se fazem cumprir somente porque portam em si a autoridade,  

problematiza Derrida (op.cit), à luz de Montagne (op. cit.), então:  “não 

obedecemos a elas porque são justas, mas porque têm autoridade”... sendo 

que a  autoridade só se realiza pelo crédito que lhe é conferido. O crédito não 

é, portanto, algo racional, é um ato de fé.  

Quando se busca o fundamento da lei, encontramos uma determinada 

noção de justiça que se faz realizar pela força de lei. E quando se busca o 

fundamento da justiça encontra-se uma relação de crédito, de fé e, portanto, 

mística com uma autoridade, como afirmou Montaigne (op. cit.).  

A partir da ideia do fundamento místico da autoridade, simbolizado como 

algo existente desde sempre (um a priori) que deve ser obedecido, Derrida (op. 

cit.) propõe construir as bases para a crítica da ideologia jurídica que sustenta 

justamente estes a prioris -  os interesses e hegemonia do poder econômico e 

político em nossa sociedade que se apresentam como direito portando o que é 

da ordem mística:  o que deve ser seguido porque é a lei.   

Ao colocar juntas força e lei, Derrida chama atenção para o paradoxo: a 

força é condição para que a justiça aconteça. Mas a força é uma violência. 

Como discernir entre força que produz justiça e a força que produz violência e, 

portanto, a injustiça?28 São perguntas estão embutidas nesta outra: Qual a 

eficácia dos Direitos Humanos perante as experiências de injustiça social?  

Buscamos elementos para respondê-la a luz de alguns estudiosos do 

assunto. Vimos que a Declaração dos Direitos Humanos, embora hegemônica 

nas Cartas Magnas dos países ocidentais está longe de ser um pensamento 

hegemônico em suas concepções. Ao contrário, vigora em nossos dias de 

forma extremamente polêmica. Confrontados com a vida real, os discursos 

sobre os Direitos Humanos gravitam em órbitas distintas, formando uma 

verdadeira constelação ideológica em expansão, na qual identificamos três 

linhas com maior nitidez: (1) discursos sobre o caráter inócuo dos Direitos 

                                                 
28 O nazismo não deixou de ser um projeto social de Estado, legitimado e sustentado sobre os 
Direitos Humanos, como nos alertou Hannah Arendt, continha uma visão construída de Justiça 
Social.  
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Humanos; (2) caráter opressor destes mesmos direitos; (3) eficácia simbólica 

em sua constante renovação..  

 

O caráter inócuo dos Direitos Humanos  

 

Marx aparece como um dos primeiros a “desencantar” os direitos 

humanos.  Sua critica formulada  em A Questão Judaica (2005) diz respeito à 

ideia de Direitos Fundamentais do Homem, fundamentada no homem abstrato, 

indivíduo separado do cidadão, e vida privada separada da vida pública, 

cabendo ao homem em sua vida privada o direito à liberdade e à propriedade. 

Questiona como abstração da burguesia o indivíduo como valor fonte do direito 

em contraposição à idade antiga, que atribuía ao divino os fundamentos da 

justiça e do direito. Mas o problema para Marx é que a noção de indivíduo que 

nasce com a Revolução Francesa é a do homem burguês, egoísta, construída 

na ilusão de um homem mônada que pudesse se constituir como independente 

das relações sociais e históricas que o geram29. 

À luz de Marx o caráter abstrato e inócuo dos Direitos Humanos é 

apontado também por Hondt (1986), ao afirmar que, objetiva e subjetivamente, 

os mesmos direitos podem ser defendidos e recusados. Segundo o autor, na 

esfera objetiva, vive-se na sociedade capitalista a existência dos que têm a 

posse e os despossuídos. Os privilegiados, os que possuem, além da posse, 

os direitos e o usufruto destes em toda sua extensão são justamente aqueles 

que vão imputar aos outros – a maior parte da humanidade – a recusa do 

exercício deste direito, por meio do mesmo direito (direito à propriedade).  Já 

na esfera subjetiva, ainda segundo o autor, assistimos não raras vezes a 

conduta de recusa de viver uma situação considerada libertária e emancipada.  

                                                 
29 Diz aguda e ironicamente Marx: “Segundo Bauer, o homem tem que sacrificar o privilégio da 
fé se quiser obter os direitos gerais do homem. Detenhamo-nos, um momento, a examinar os 
chamados Direitos Humanos em sua forma autêntica que lhes deu seus descobridores norte-
americanos e franceses. Em Parte, estes direitos são direitos políticos, direitos que só podem 
ser exercido em comunidade com outros homens. Seu conteúdo é participação na 
comunidade e, concretamente na comunidade política, no Estado. Estes direitos se inserem 
na categoria de  liberdade política, na categoria dos direitos civis, que não pressupõe como 
já vimos a supressão absoluta da religião nem a tampouco,portanto e por exemplo, do 
judaísmo. Resta considerar a outra parte dos Direitos Humanos, os droits de l´homme, e 
como se distinguem dos droits du citoyen (...) Qual o homme que aqui se distingue do 
citoyen? Simplesmente o membro da sociedade burguesa de ‘homem’, homem por 
antonomásia, e dá-se a seus direitos o nome de Direitos Humanos?” Marx.K, [Trad Silvio 
Donizete Chagas]. – 5ª. ed. SP:Centauro,2005(pp.33 e 34) (grifos e aspas do autor). 
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Lembramos como possíveis exemplos do que aponta Hondt (op. cit.) os 

homens de rua que se recusam a morar em casas, as testemunhas de Jeová, 

que preferem a morte à transfusão de sangue, entre outros. Ainda na esfera 

subjetiva, de acordo o autor seria mais difícil explicar porque os homens 

afirmam perseguir os fins ideais e universais quando na realidade visam seus 

interesses particulares. Encontramos aí uma forte ligação com o pensamento 

de Marx em A Questão Judaica. 

 

O caráter opressor dos Direitos Humanos 

 

A visão opressora dos Direitos Humanos é apresentada mais 

recentemente por Giorgio Agamben. Em seu livro Homo sacer: o poder 

soberano e a vida nua (2002), fundamentando-se nas ideias de Hannah Arendt 

sobre o totalitarismo, Agamben aborda o problema da cisão entre os que são 

considerados cidadãos e, portanto, vinculados a um Estado pela condição de 

nascimento e descendência (solo e sangue), e os que não são considerados 

cidadãos exatamente pela sua condição natural. Sendo assim, como falar dos 

direitos do homem como condição natural?  

Agamben (2002) afirma que Hannah Arendt chama atenção para o 

caráter ambíguo do enunciado direitos do homem e do cidadão. A filósofa 

questiona se a conjunção e significaria dois sujeitos diferentes de direitos: 

homem e cidadão; ou se ambos são tomados como equivalentes (velha e 

atualizada questão de Marx). Ou, pergunta ainda, o homem será visto como 

sujeito de direitos se e somente se considerado como cidadão? Se assim for, o 

direito não é do homem como condição natural de existência, é do indivíduo 

nascido e ligado a um determinado Estado-nação, com seu aparato jurídico-

político. Se a figura dos Direitos Humanos somente tem existência concreta 

como direito do cidadão reconhecido como membro do Estado-nação, então, 

na vida prática, deixam de ser inalienáveis, passando a ser alienáveis ao 

soberano Estado-nação. Este dispõe, por meio de seus governos e 

Constituição, a força de fazer valer e não mais valer esses direitos. Aí vemos 

vigorando com toda força os pensamentos de Pascal. 
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Assim sendo, os cidadãos como os homens sem pátria estariam 

completamente subjugados a uma soberania que lhes é externa (contrapondo 

ao fundamento iluminista do indivíduo como valor fonte do direito).  

Neste ponto Agamben refuta a teoria dos Direitos Humanos como 

fundamento político para o exercício da liberdade e do direito à vida. No lugar 

do direito que emana do homem, de sua soberania, ocorre a expansão 

crescente e pervasiva do poder soberano do Estado sobre todas as dimensões 

da vida humana. A história nos apresenta os cruéis exemplos do nazi-fascismo, 

o stalinismo e as ditaduras nos países da América Latina durante a Guerra 

Fria.   

E prossegue Agamben (op. cit.) fundamentando-se em Foucault com 

sua teoria biopolítica. Reestudando a história da idade antiga, o filósofo 

recupera a figura jurídica do homem sacro para questionar o direito à liberdade 

e à vida. Homem sacro era homem entregue ao poder divino ou aquele que 

vivia ao “deus dará”: os que não mereciam a vida, os mortos-vivos pela 

condição de presos, escravos, delinquentes e loucos. Como homens sacros, 

encarnavam, ao mesmo tempo, uma dupla condição existencial: 1) senhores 

soberanos de si mesmos, porque, ao serem excluídos da lei, de proteção dos 

reis e das relações de vassalagem, tornavam-se donos da própria existência, 

2) condição de sujeitados à decisão de qualquer um, quanto à sua condição de 

vida ou morte.  

Nos nossos dias, os homens sacros, os mortos-vivos poderiam ser 

vistos nos miseráveis, nos desempregados, nos sem teto, nos refugiados, nos 

migrantes, nos delinquentes, nos presos...porque encarnam justamente a dupla 

condição de excluídos da sociedade de consumo e defesa dos direitos 

individuais e incluídos nas instáveis e insuficientes iniciativas de proteção do 

Estado. Tomando esse pensamento radical de Agamben (op. cit.), partilhamos 

da hipótese de que são estes a maioria dos sujeitos beneficiários dos 

denominados projetos sociais.  

No horizonte extremo de proteção do Estado aos seus cidadãos, o 

aparato estatal necessário para assegurar o exercício dos Direitos Humanos a 

todos os indivíduos teria como potência paradoxal retirar da maior parte dos 

indivíduos o direito à liberdade. Os procedimentos de segurança dos EUA pós 
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11 de setembro acompanhado do mundo europeu, adotados na era Busch, 

podem ser um exemplo desse fenômeno.   

 

A eficácia simbólica dos Direitos Humanos  

 

Com Marx mas caminhando além,  Claude Lefort (1980) apresenta uma 

terceira linha de discurso que diverge frontalmente dos anteriores. Não 

negando os paradoxos entre a abstração teórica dos Direitos Humanos e a vida 

vivida, o autor constrói seus argumentos buscando resposta à pergunta que se 

formula: a luta pelos Direitos Humanos torna possível uma nova relação com a 

política?  

Lefort (op. cit.) parte da reflexão sobre os argumentos de Marx em A 

questão Judaica, não negando suas críticas sobre a ideologia burguesa do 

individualismo e do homem egoísta. Mas, segundo o autor, Marx teria se 

emaranhado na mesma armadilha ideológica que procurou desmontar, qual 

seja: a noção abstrata de indivíduo, cindida de sua vida prática, da História.  

Se a Declaração dos Direitos Humanos adotada primeiramente nas 

constituições americana e francesa faz derivar do direito à liberdade a 

liberdade de pensamento, de expressão política, religiosa e comunicação, isso 

implica, necessariamente, a relação dos homens com seus semelhantes e não 

o homem mônada. Do contrário, por que seria necessária a expressão política, 

a comunicação, pergunta Lefort (o.cit), se os homens não se vissem membros 

de uma coletividade em que pudessem perceber seus interlocutores?  

Se a História humana e social é resultante de conflitos e lutas, no lugar 

de uma visão ideológica absolutista e estática de Direitos Humanos, é 

necessário reconhecer sua condição potencial, prática e teórica, de novas 

significações produzidas em suas práticas sociais. Dada a emergência de 

reivindicações pela liberdade de expressão ocorridas no leste europeu dentro 

da União Soviética totalitária; de reivindicações pelo reconhecimento das 

identidades diferentes das chamadas minorias: mulheres, negros, 

homossexuais; das lutas travadas sob as ditaduras na América Latina pelo 

direito à expressão política, Lefort (op. cit.) argumenta sobre a visão de 

indivíduo não como ser abstrato, indeterminável, isolado da sociedade, como 

criticava Marx, mas como sujeito dotado de capacidades subjetivas de construir 
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simbolicamente e objetivamente novas realidades sociais, novas formas de 

viver sua vida com os demais. Estas novas formas seriam produtos simbólicos 

dos grupos humanos, contextualizados nas diferentes formações sociais, em 

seus tempos históricos, em contextos culturais diferenciados. 

Entendemos assim, que a força do discurso hegemônico gera, 

inexoravelmente, em sentido contrário, os discursos contra- hegemônicos. Sua 

realização dependerá do acúmulo de forças subjetivas e objetivas para 

transformá-lo em direito.  

Nesta direção tomamos como referência o pensamento de Dalmo Dallari 

sobre os Direitos Humanos (2001,p.85-114). Partindo da visão sobre a  

condição natural do homem ser um ente social, que só se torna sujeito na sua 

interação com o outro, Dallari afirma que uma condição fundamental para o 

exercício do Direito será a condição de participação social. Seu pensamento 

converge com a noção de Derrida (2007, p.55):  “talvez seja por isso que a 

justiça, na medida em que ela não é somente um conceito jurídico ou político, 

abre ao porvir a transformação ou a refundação do direito e da política”  

Assim seria possível conceber uma forma de democracia, segundo a 

qual a cidadania individual não é passiva, não se restringiria  ao seu caráter 

representativo, podendo  existir constituindo-se nas interações sociais como 

força simbólica. Força simbólica no sentido de criar ideias, pensamentos, 

imagens de um devir da vida social, implicando em condutas individuais que 

geram condições coletivas de participação.   
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III – Representação e representação social  
 

Neste capítulo trabalhamos sobre o conceito de representação sob duas 

perspectivas do conhecimento. A primeira, de ordem filosófica, é dada pela 

teoria do conhecimento construída por Adorno. A segunda, de ordem científica, 

é dada pela teoria das representações sociais, construída por Moscovici e 

outros estudiosos deste autor. Ambas as perspectivas teóricas, a nosso ver, 

constituem-se em chaves de leitura para construir planos diferentes de análise 

dos dados gerados pela investigação: (1) análise do existente, tal como 

revelado pelos participantes, e (2) reflexão crítica acerca do que nos revela 

como existente.  

A identificação do existente corresponde, assim, às significações 

abarcadas pelo conjunto das expressões dos sujeitos acionadas por meio das 

imagens, significados e sentidos atribuídos a um determinado objeto (incluindo 

nele também um conceito como objeto de conhecimento). Mas as formas de 

pensamento querem algo mais do que o meramente existente, o meramente 

dado, diz Adorno (2009). Por isso, a reflexão crítica tem o intento de confrontar 

o conteúdo do existente com perspectivas de emancipação ou subjugação dos 

sujeitos, expressas na linguagem dos participantes a respeito do objeto de 

estudo.  

O objeto de estudo diz respeito à construção racional que visa 

intervenções diretas na realidade social, na perspectiva manifesta de 

transformar a vida dos sujeitos. Sendo assim, quais seriam o conteúdo e a 

direção desta transformação? Esta pergunta traz implícita uma questão 

bastante complexa: para além ou aquém de uma racionalidade técnica ou 

tecnológica (aplicação da ciência para resolver um problema prático), a 

compreensão de problemáticas sociais demanda outra ordem de processos de 

conhecimento.  Pressupõe a abordagem de conteúdos dirigidos a (re)construir 

simbolicamente o que é entendido como problema social e o que se imagina 

como realidades sociais ideais, as quais serviriam como possíveis horizontes 

para o caminho de sua solução.  

Seguimos à luz dos autores citados.   
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III – 1. Representação e conhecimento segundo Adorno 
 
A Dialética negativa de Adorno (1903-1969)30 trata de uma nova teoria 

do  conhecimento, na qual a noção de representação extrapola o que é da 

ordem intelectual, lógica e, portanto, conceitual, pertinente ao sujeito que 

conhece. Cientes das dificuldades de trabalhar com a complexidade e 

densidade de sua teoria, desafiamo-nos em seu caminho por considerá-la 

muito fecunda para o estudo sobre significações do objeto projeto social. Isto 

porque a linguagem, que circula tão insidiosa e às vezes invisível no cotidiano 

dos projetos, trata de acontecimentos com sérias implicações para a vida vivida 

dos seus participantes.  

Então o modelo para pensar o conhecimento é o comportamento da 

linguagem como afirma Adorno (2009, p 140 e 141). 

 Ela [linguagem] não oferece [apenas] um sistema de signos para as 
funções do conhecimento. Onde ela se apresenta essencialmente 
enquanto linguagem e se torna representação, ela não define seus 
conceitos. Ela conquista para eles a sua objetividade por meio da 
relação na qual ela coloca os conceitos, centrados na coisa.  segundo 
Adorno (p.140 e 141). 
   

A compreensão das ideias de Adorno, especialmente no que diz a 

função da linguagem na construção das representações  terá implicações 

importantes para pensarmos nosso objeto de estudo dado pelas falas dos 

sujeitos no cotidiano dos projetos.  

 Destacamos portanto da dialética adorniana três conceitos estruturantes 

de sua teoria: (1) a lógica dialética, cujo ponto de partida é o objeto que vigora 

no próprio ser subjetivo; (2) o pensamento mimético operado pela dimensão 

inconsciente do sujeito em sua interação com o real, incluindo neste a vida 

social e (3) a constelação conceitual como uma modalidade de construção do 

conhecimento que problematiza os limites dos conceitos para designar uma 

coisa (fato, fenômeno) ou seja do conceito como totalidade.   

 

 

                                                 
30 Apoiamos-nos em duas traduções para o português da obra de Adorno para realizar nossa 
pesquisa. A primeira, não publicada, foi elaborada por Newton Ramos de Oliveira (s/d), 
adotada pelo Prof. Wladimir Saflate, em sua disciplina de mesmo nome ministrada na  
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, Universidade de São Paulo (USP), em 2008. A 
segunda é a obra recém-publicada: “Dialética negativa”, traduzida por. Marco Antonio 
Casanova, com revisão técnica de Eduardo Soares Neves Silva - RJ:Jorge Zahar, 2009.   
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Critica da razão lógica  

 

É preciso pensar o pensamento, nos ensina a teoria crítica. Vinte anos 

antes da Dialética negativa (escrita em 1966) Adorno e Horkheimer já fincaram 

os alicerces de um programa de crítica da razão em A Dialética do 

esclarecimento (1947) Nesta obra os autores propõem um conceito positivo de 

esclarecimento no sentido de libertá-lo do emaranhado que o prende à 

dominação cega: 

 

(...) durante toda a Dialética do Esclarecimento, Adorno e 
Horkheimer não deixaram de operar com um postulado que 
orienta a autorreflexão da razão. Trata-se da compreensão de 
que toda verdadeira crítica da razão tem seu solo na crítica 
àquilo que serve de fundamento às operações de 
categorização e de constituição do objeto de experiências 
que aspiram preencher critérios de racionais de validade. Este 
fundamento não é outro que a própria categoria de Sujeito. 
(Saflate, 2008)31  

 

Adorno e Horkheimer elaboraram uma autocrítica da razão procurando 

desvendar a contradição vigente no próprio projeto do Iluminismo: o sujeito 

histórico que se propõe a conhecer, controlar, dominar para libertar-se do 

domínio dos eventos da natureza e dos próprios homens. Ambos colocam em 

cheque as pretensões e ingenuidades humanas acerca da potência (ou 

onipotência) da ciência na direção da emancipação humana, como acreditava 

Marx em seu projeto filosófico.  

Segundo os autores, no esforço de emanciparem-se dos mitos que os 

aprisionavam na Idade Média, fazendo com isto progredirem as ciências 

humanas e as forças produtivas no sistema capitalista, os homens produziram 

outro mito: a crença em uma racionalização, em que conhecer a natureza (o 

que significa dominá-la) seria dado apenas pelo cálculo (racionalidade para fins 

da teoria crítica ou instrumental para Weber). Tal racionalização porta a ilusão 

dos conceitos como totalidades autossuficientes, o que Adorno denomina 

encantamento do conceito.   Assim, as conquistas de emancipação humana do 

medo diante da natureza e da subjugação da razão mítica que vigorava na 

                                                 
31 Grifos nossos. Textos de apoio às aulas da disciplina Dialética negativa, elaborado pelo Prof. 
Dr. Wladimir Saflate (sem paginas). FFCL-USP, 2008.  

 41



Idade Média vigoram pari passu com o seu negativo: a  alienação, 

reproduzindo-se uma nova forma de “encantamento”, qual seja, a produtividade 

técnica com a ilusão de seu controle absoluto sobre a natureza, incluindo a 

natureza humana.  O aprisionamento do conhecimento em sua concepção de 

controle alcançou a efetividade das relações de dominação não só material, 

mas também simbólica, tendo como corolário a expropriação, subjugação de 

grandes massas humanas diante da universalização do sistema capitalista, no 

mundo internacionalizado:  

Mesmo nos países mais pobres, ninguém mais precisaria 
passar fome... O que Marx e Engels – que queriam uma 
organização da sociedade digna do ser humano – 
denunciavam publicamente ainda como utopia e que apenas 
sabotaria uma tal organização, isso tornou-se uma 
possibilidade palpável. A própria crítica à utopia mergulhou 
hoje no arsenal ideológico, enquanto, ao mesmo tempo, o 
triunfo da produtividade técnica serve para encenar que a 
utopia, irreconciliável com as relações de produção, já estaria 
realizada e concretizada no âmbito dessas relações. Mas as 
contradições, em sua nova qualidade política internacional 
tornam o possível simultaneamente impossível (Adorno apud 
Cohn,1972, p.69).   

  

As possibilidades de “desencantamento” desse modo de conhecer, 

segundo Adorno (op.cit) têm no próprio sujeito que conhece que conhece seu 

ponto de partida.   

 
O sujeito cognoscente e o primado do objeto  

 

Com o termo dialético negativa, Adorno não pretendera negar ou 

substituir a lógica dialética; ao contrário, procurou avançar nela utilizando-a 

para pensar o próprio sujeito além da contradição sujeito – objeto estruturante 

da teoria do conhecimento. Procurou estudar o sujeito na sua dimensão objeto.  

Em lugar das contradições presentes nas unidades sujeito-objeto, subjetivo-

objetivo, natureza-cultura, o autor propõe pensar o que já se faz negação em 

cada um dos polos que formam as unidades opostas.  

O autor elabora o que no sujeito é pensamento ou se faz pensamento, 

agarrando-se ao coração do método dialético, segundo o qual a negação é o 

que movimenta o pensamento. Pensar, diz ele, “já é em si, antes de todo e 

qualquer conteúdo particular, negar, é resistir ao que é imposto” (op.cit, p.25). 
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Os pilares da construção da dialética adorniana serão Freud (sujeito 

inconsciente), Marx (sujeito histórico e ideologia), Hegel (ciência da lógica) e 

Heidegger (o ser e o ser-aí)  

À pergunta “o que é o ser?”, cara à filosofia, consideramos que Adorno 

respondera: o ser é o ser e o não-ser. À luz de Heidegger, afirma que o ser 

comporta sua negação pelo ser-aí (Desein), o vir a ser do ente. Prossegue: o 

vir a ser do sujeito é o não-sujeito; com isto, a identidade é constituída também 

pela não-identidade. Apoiando-se em Freud, Adorno reconstrói a noção de 

sujeito, partindo da natureza do homem encarnado, na indissolubilidade da 

determinação empírica, que, segundo ele, se faz existente nas sensações, nas 

pulsões, no momento somático de estruturação do conhecimento. O sujeito 

contém o que é da ordem do não-sujeito, o que não se fez pensamento, o que 

é objetivo na natureza corporal, o algo, a coisa que antecede a idéia.    

Assim, a própria percepção e autopercepção de necessidade, como 

também tudo aquilo que poderia derivar da noção de desejo têm sua base 

empírica, além de sua própria determinação cultural, na natureza concreta: 

pulsional, inconsciente, somática, constitutiva do ser humano. Em outras 

palavras, o que é da ordem empírica, o algo (etwas) tem sua primazia no ato 

de conhecer. O que é objetivo antecede, e permanece no subjetivo: 

Para o bem e para o mal, nas necessidades sempre já está 
presente a sociedade como um todo; elas podem ser, para 
as pesquisas de mercado, a coisa mais próxima, mas no 
mundo administrado, elas não são em si o primeiro. O 
julgamento das necessidades corretas e falsas teria de ser feito 
de acordo com uma visão da estrutura geral da sociedade, com 
todas as suas mediações (Adorno apud Cohn 1972, p.70). 

 

As mediações sociais são inexoráveis, dado que o ser sujeito só e 

somente só se faz sociamente.  A constituição do eu em sua história singular 

forja uma identidade, que não se dá fora da relação do corpo com o meio 

material e social; não se dá fora das matrizes vinculares, não acontece, 

portanto, fora da relação sujeito-objeto.  

 A identidade entendida como totalidade, cujo funcionamento se repete 

fazendo com que o eu seja reconhecido perante si mesmo e o outro, um eu 

previsível, controlado, dominado pela consciência, é um lado da história 

individual. O outro lado, aponta Adorno (2009) apoiado em Freud, é um 
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consciente/não-consciente que se conhece/não se conhece, que porta uma 

identidade que não é idêntica a si mesmo. A identidade e não-identidade são 

as duas faces do mesmo ser. Da lógica do A=A ocorre uma ruptura nada 

simples dada pelo A diferente de A.  

 
 
Adaptação e inadaptação  

 

A inadaptação do homem perante o mundo em que vive é a expressão, 

o resultado dessa condição ontológica do vir a ser de uma identidade que não 

é idêntica.  

Agora é a vez do filósofo Riobaldo, de Guimarães Rosa, nos ajudar com 

sua advertência ao fiel interlocutor: “O senhor... mire e veja: o mais importante 

e bonito, do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não 

foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando” (Rosa, op. cit, p.39). 

A construção da individuação/identidade no caldo da cultura e das 

relações sociais aí implicadas demanda, em ato contínuo, o trabalho psíquico 

para produção da subjetividade. Isto não é um fio em linha reta na direção do 

que se considera progresso. Estarão sempre presentes na história biográfica 

os núcleos de experiências subjetivas passadas, amalgamados à experiência 

presente e no que se projeta para o futuro.  Núcleos estes sedimentados, mas 

muito vivos, pelo paciencioso e tenaz trabalho da memória, prontos para 

irromperem no aqui e agora das relações cotidianas.   

O trabalho de individuação e socialização implicará na dialética da 

adaptação e inadaptação do sujeito ao seu meio. Nesta luta, tanto o sujeito 

como o objeto terão sempre algo que escapa da unificação como adaptação 

total: são os “restos” no processo de constituição da identidade, são os restos 

do que não é apreendido do mundo concreto, o que configura os “restos do 

conceito”. É exatamente na condição ontológica de inadaptação ao existente, 

nos processos de socialização e individuação do sujeito, que Adorno (2009) 

localizará o que poderia ser universal no singular. 

Podemos entender a partir daí que o sofrimento psíquico expressa uma 

adaptação que abafa uma inadaptação: a tensão silenciosa do sujeito entre o 

risco de perder sua identidade (a ideia de si mesmo) e o risco de não 
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pertencimento /reconhecimento entre seus pares. Este é um ponto relevante 

para a compreensão do que pode engendrar a sujeição ou emancipação do 

sujeito em seus vínculos sociais.   

 

Conceitual e não conceitual 

   

Com a concepção do ser consciente/inconsciente, cuja identidade 

comporta o não-idêntico, a diferença, a dialética adaptação/inadaptação, 

Adorno (2009) chega à crítica do conhecimento como processo restrito ao 

conceitual.  Para ele, o processo de conhecer não comporta somente sistemas 

categoriais ou contradições que levam as sínteses lógicas por uma mente 

intelectualmente capaz. A capacidade reflexiva do sujeito comporta o que é da 

ordem conceitual e o que é não-conceitual.  

O não-conceitual compõe-se dos restos do objeto que não são 

apreendidos e/ou aprisionados no conceito, pelo sujeito cognoscente, ou os 

restos do conceito, violentado pelo pensamento para compreendê-lo e 

internalizá-lo. É um tipo de pensamento que não se encerra no intelecto: é da 

ordem do inconsciente, das sensações e do afeto. Assim, o que é 

compreendido como não-razão, fenômeno irracional, pulsional, em uma 

palavra: o inconsciente, no interior dos processos de constituição do sujeito em 

seu movimento de apreensão do real, aponta para outro tipo de conhecimento: 

o conhecimento mimético.  

É com base na relação entre Arte e Filosofia que Adorno (op.cit) elabora 

a noção de pensamento mimético. São pensamentos imediatos revelando o 

que é da ordem do concreto e do abstrato de forma híbrida, manifestando-se  

imitação de modelos, por processos de identificação, de aproximação por 

semelhança e por afinidades afetivas, cujo trânsito entre o sujeito e objeto 

(incluindo o mundo social) escapa e transcende o raciocínio lógico. 

Com estes aspectos podemos entrar na noção de constelação 

conceitual elaborada por Adorno (2009, p.140 a 144). Tal noção parte da ideia  

de que o conhecimento enquando esforço de representação, de apreensão do 

real, exige e ao mesmo transcende as operações intelectuais e lógicas de 

conceituação. Vigora no trabalho de conceituação o que é da ordem concreta 

do sujeito encarnado: o sujeito psicológico, o sujeito do inconsciente, com a 
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força de suas projeções sobre o objeto e introjeções do objeto. Um  conceito 

não dá conta de explicar o objeto: o conceito não é idêntico ao objeto, até 

porque o objeto em seus atributos histórico do que foi, do que é e do seu vir a 

ser e das projeções do eu no esforço de apreendê-lo,  também não se constitui 

como idêntico. Sua identidade comportará o que é não idêntico (assim como  

Adorno explorou a noção de identidade do ser) .   

Como chave para melhor aceder o entendimento da complexidade da 

constelação conceitual tomemos o próprio exemplo dado por Adorno 

(2009.p.143 e 144) sobre o conceito de capitalismo:  

(...) o conceito de capitalismo que é em todos os aspectos 
decisivo, de maneira análoga, aliás, à que se dá em Marx, é 
distinguido enfaticamente de categorias isoladas e subjetivas tais 
como o instinto de apropriação ou a aspiração ao ganho. 
Segundo ele [Marx] a tão aclamada aspiração ao ganho 
precisaria ser orientada pelo princípio de rentabilidade, pelas 
chances de mercado, ela precisaria de servir do cálculo 
financeiro; sua forma de organização seria a forma do trabalho 
livre, economia doméstica e empresa seriam cindidos, ele 
precisaria da contabilidade da empresa e de um sistema legal 
racional de acordo com o princípio predominante no capitalismo 
da racionalidade geral.    
 

Assim o conhecimento de um determinado objeto olhado sob a 

perspectiva de constelação conceitual é o (re) conhecimento do processo de 

construção histórica implicada no próprio objeto.  

Com base nos estudos vemos que o conhecimento humano comporta 

uma multiplicidade de processos cognitivos e afetivos no precesso de 

representação, articulados ou não, no qual o que é conceitual (procedimentos 

lógicos de classificação, categorização e relações de causa e efeito) implica o 

que é de ordem não-conceitual.  

Essas ideias iluminam sob uma outra perspectiva  alguns dos elementos 

apontados por Moscovici (1978) acerca da representação social. Entre estes, 

destacamos: (1) aproximações entre pensamento natural e inteligência 

concreta; (2) formas de pensamento operadas por analogia, compensação e 

sincretismo infantil e (3) polifasia cognitiva, que se dá entre sujeitos e/ou no 

interior do mesmo sujeito (Moscovici, op. cit., p.280). 
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III- 2. Representação social  

 

Moscovici (op.cit) nos diz que os filósofos já compreenderam há muito 

tempo que toda representação é de algo ou de alguma coisa, mas a noção de 

representação ainda nos escapa (p.62). Com tal constatação, o autor busca 

significar o conceito de representação de duas maneiras. A primeira como um 

processo de natureza psíquica que funciona de modo a tornar familiar aquilo 

que nos é estranho, aquilo que antes se colocava ausente ou distante de nós e 

passa a habitar o nosso interior, de forma significativa. O autor usa como 

metáfora a “estampagem” do objeto que se mantém em nós enquanto se faz 

sentir sua necessidade. Quando não mais necessário, ou perdido o seu 

sentido, instala-se em nossa memória e/ou se transforma, re-conceituando-se. 

A segunda maneira de entender a representação tem a ver com a propriedade 

constatada de transformação do conceito.  

Ao representar, tomamos o que é externo, distante e estranho, em 

presente dentro de nossa mente como imagem, mas não como um mero 

acrescentar algo dentro de si, tal como existia fora, no mundo real, o que não é 

reflexo como se fosse um espelhamento do externo.  

Aqui, encontramos Heidegger (1998), segundo o qual a representação é 

ato que põe em movimento a coisa (o ente ou objeto), noções de verdade 

sobre a coisa, valor e consciência.  A coisa diz respeito a um conteúdo que tem 

forma, ou variedade de formas, e se presta ao uso; tem, portanto uma 

determinada serventia. A verdade diz respeito ao movimento do intelecto 

buscando construir correspondências entre a coisa e seu conceito. Neste 

processo estão implicadas operações lógicas, de julgamento, operadas sobre 

um pano de fundo de valores e crenças.  

Com base em Moscovici, Lima (2008) elabora a noção de  representação 

social, implicando em pelo menos três aspectos interrelacionados: 1) 

objetivação, que diz respeito ao esforço do sujeito em conceituar o fenômeno; 

2) sua ancoragem em valores, imagens ou noções, em que é o tema é tratado 

e 3) o themata, que diz respeito à origem simbólica do conceito.  

O conceito de themata foi construído por Gerald Holton (1975) a partir de 

suas investigações sobre como se dá a criatividade na ciência.  O autor 

designou por themata as imaginações ou ferramentas imaginativas que estão 
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na base ou antes dos pensamentos conceituais. São imagens portadoras de 

valores e crenças que habitam as mentes, dinamizando os pensamentos dos 

sujeitos; apresentam-se como pares de palavras-imagens opostas, como, por 

exemplo: complexidade/simplicidade, hierarquia/unidade, movimento/estático, 

etc.. 

Para Holton (op.cit), diferentemente dos conceitos e significados das 

palavras, que se transformam no tempo, nas situações, os thematas são 

estáveis, permanecem em diferentes contextos e por longos períodos na 

história.  Moscovici (op. cit.) recupera mais tarde este conceito para a 

construção de sua teoria das representações sociais, investigadas nas 

situações cotidianas entre as pessoas comuns. Explica-nos Lima (2008. p.244) 

A noção de “thema”, revisitada por Moscovici e Vignaux (1994), 
designa o que eles chamam de “quadros de pensamento pré-
existentes”, tributários de sistemas de crenças, ancorados em 
valores, tradições, imagens do mundo e do ser, nos quais as 
representações sociais se inscrevem. Esses autores assumem, 
como Holton (1982), que os themata estão submetidos a um 
movimento dinâmico, gerado pela alternância de polos opostos. 
A integração de cada thema perceptível se funda em uma ou em 
várias noções, ancorando sistemas de oposições. Cada 
representação é formada a partir de um esquema funcional 
fundado sobre antinomias, entretidas pela relação dialética de 
oscilação entre tensão – integração de teses opostas.  
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IV- Metodologia  
 

Todos puxam o mundo para si, para o concertar consertado. 

Mas cada um só vê e entende as coisas dum seu modo.  

Guimarães Rosa: Grande Sertão Veredas  (2001)   

 

IV – 1. Procedimentos metodológicos 
 

  Construir um campo empírico de investigação em que os agentes 

sociais, engajados em diferentes experiências com projetos, pudessem gerar 

os dados da pesquisa, expressando livremente suas imagens, sentidos e 

significados sobre o que se compreende por projeto social, foi nosso intuito e o 

que orientou nossa escolha metodológica. Assim, a linguagem dos 

participantes da pesquisa tal como expressas em situações de interação grupal 

(especialmente constituídas para trabalhar o objeto da pesquisa),  foi a matéria 

prima de nosso estudo. 

Utilizamos para tanto dois procedimentos metodológicos combinados. O 

primeiro centrou-se na análise da linguagem dos sujeitos participantes acerca 

do tema. Para o estudo da linguagem utilizamos o método ALCESTE (análise 

dos lexemas co-ocorrentes num conjunto de segmentos de texto). O segundo 

procedimento foi apoiado na teoria e técnica desenvolvidas por Pichon-Rivière 

(1994) - Grupos Operativos -, a partir dos quais foi possível construir o 

ambiente de investigação para geração dos dados e analisar, além da 

linguagem, a própria situação de funcionamento dos grupos constituídos para a 

pesquisa. A seguir, esclarecemos os dois procedimentos.  

 

Método ALCESTE 

 

 Com base nos estudos de Laura Camara Lima (2008), vimos que o 

ALCESTE é um software criado pelo estatístico e semiólogo Max Reinert, em 

1998, que o denominou a partir das iniciais das palavras: análise dos lexemas 

co-ocorrentes num conjunto de segmentos de texto.  Em sua concepção, o 

autor trabalhou com a noção de fundos tópicos ou fundo associativo, apoiado 

no conceito de themata de Houton (op.cit), tendo como ideia base a relação 

entre contexto linguístico e representação social.  
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O software é formado por um banco de dados composto de textos ou 

falas transcritas, a partir do qual processa estatisticamente os léxicos destes 

textos, em sua co-ocorrência nas falas.  Os léxicos são unidades elementares 

tomadas do texto, a partir dos quais são identificadas as unidades conceituais 

elementares – uce. Este é um atributo muito importante do método por 

encontrar/definir o léxico como a unidade elementar da análise. O léxico pode 

ser a palavra ou raiz da palavra, por exemplo: fala+, pode ser também fala, 

falar, falam). A co-ocorrência de léxicos gera configurações lexicais 

denominadas classes ou clusters, de acordo com análise fatorial da co-

ocorrência – AFC dos léxicos enunciados.  A análise fatorial é realizada 

cruzando-se o vocabulário, segundo a frequência das palavras, com as 

classes. Explica-nos Lima (2008, 83)32:  

 

O método de Reinert apóia-se na Psicanálise de Lacan (1901-
1981) e a Semiótica de Charles Sanders Peirce (1839-1914): 
funda a sua perspectiva pragmatista sobre um paradigma 
triádico, segundo Peirce (1978,p.117) ‘o sujeito de uma relação 
triádica, com um segundo chamado seu objeto, para um 
terceiro chamado seu interpretante´ Trabalha assim sobre o 
modelo segundo o qual sujeito, objeto e representação 
constroem-se uns aos outros gerando formas lexicais no 
decorrer do processo da comunicação. 

 

Esclarecendo ainda que:  

A operacionalização da articulação “themata – fundos tópicos” 
permite justamente estudar os aspectos dinâmicos, que até 
então permaneciam pouco acessíveis aos psicólogos sociais 
que procuram reconstituir os vínculos entre a análise da 
linguagem e a produção de conhecimentos, a formação das 
representações sociais, a comunicação entre grupos. Essa 
abordagem fornece ao pesquisador:  
 

a) os meios de estudar, de uma maneira integrada, a 
comunicação intergrupos, a partilha de conhecimentos e a 
produção de representações sociais;  

 

                                                 
32 Indicamos ao leitor interessado no aprofundamento do método o estudo de LIMA, L.C. Programa 
Alceste, primeira lição: a perspectiva pragmatista e o método estatístico. Revista Educação Pública, 
Cuiabá.v.17.n.33.pp.83-97.Jan/abr.2008; E também NASCIMENTO, A.R.A. & MENANDRO,P.R.M. 
Análise Lexical e análise de conteúdo: uma proposta de utilização conjugada. Estudos e Pesquisas em 
Psicologia. UERJ.RJ.Ano 6.N.2,2º. Semestre. 2006. A descrição dos termos e conceitos referentes ao 
método ALCESTE foi baseada principalmente nos estudos de Laura Câmara Lima.  
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b) as chaves necessárias ao estabelecimento das 
correspondências e das transposições entre o nível lexical e o 
nível representacional; e  

 
c) os elementos para construírem um único sistema 

explicativo, capaz de dar conta das trocas simbólicas e da 
dinâmica da relação (Lima, 2008. p 245). 

 

Grupo Operativo  

 

Da obra de Pichon Rivière (op.cit) pontuamos as principais ideias 

(convergentes, em nossa visão, com as construções teóricas dos autores 

citados no capítulo III) que nos nortearam para constituição e análise do campo 

empírico dos grupos de investigação. São elas: 

  

 A psicologia social caracteriza-se por uma convergência 
epistemológica; ou seja, as ciências do homem concernem a um 
objeto único - “o homem-em-situação suscetível de uma abordagem 
pluridimencional” (p. XII); 

 
 O conceito de sujeito: “O ser humano é um ser de necessidades, que 

só se satisfazem socialmente em relações que o determinam. O 
sujeito não é só um sujeito relacionado é um ‘sujeito produzido’ em 
uma práxis. Nele não há nada que não seja resultante da interação 
entre indivíduo, grupos e classes [sociais]” (p.174);    

 
 O conceito representação e conhecimento sistematizado; “Esquema 

Conceitual Referencial Operativo – ECRO: constitui-se como um 
paradigma, um sistema aberto, que governa o pensamento e ação 
humana” (p.122); 

 
 O conceito de grupo: “conjunto de pessoas, ligadas entre si por 

constantes de tempo e espaço, e articuladas por sua mútua 
representação interna, se propõe explícita e implicitamente uma 
tarefa que constitui sua finalidade” (p.124); 

 
 O grupo constrói uma semântica própria quando supera a condição 

de agrupamento, entendido como simples soma de participantes, 
criando vínculos significativos para a realização de uma dada tarefa;  

 
 A heterogeneidade do grupo é fator de maior eficácia comparado à 

homogeneidade;    
 

 Os papéis sociais que dinamizam o trabalho grupal são: porta-voz, 
bode expiatório e líder da mudança;  
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 Os cinco vetores que podem estar presentes em maior ou menor 
grau na dinâmica dos grupos operativos são: afiliação, comunicação, 
pertença, pertinência, cooperação e aprendizagem;  

 
 O papel da equipe de coordenação dos grupos: coordenador e 

observador.  
 

Os sujeitos da pesquisa e os grupos de investigação  

 

O primeiro passo da investigação empírica foi definir quem seriam os 

sujeitos a serem pesquisados considerando o campo de interações sociais 

constituído pelos projetos. Entre os diferentes públicos envolvidos nas práticas, 

planejamentos e gestão de projetos, identificamos três posições características 

de participação: (1) pessoas que se beneficiam, denominadas públicos-alvo 

dos projetos; (2) profissionais de planejamento, de coordenação, execução e 

acompanhamento de projetos, aqui designados como técnicos, e (3) pessoas 

que tomam decisões sobre políticas de investimentos sociais que viabilizam os 

projetos.  

Certamente, as posições podem se misturar entre os sujeitos no campo. 

Mas, além de esse fato ser menos recorrente, as experiências de ser 

beneficiário, mesmo quando este atua nas ações dos projetos, de ser técnico e 

de decidir sobre o investimento apresentam-se em momentos, atribuições 

institucionais, autoridade bem caracterizadas. A percepção desse campo 

norteou a formação dos grupos segundo os diferentes tipos de posição 

ocupados pelos agentes-participantes no planejamento e práticas dos projetos.  

O critério adotado para a composição dos grupos foi a heterogeneidade 

dos participantes, compreendida por: papéis e posições institucionais, tipos de 

projetos a que se vinculam ou vincularam, localização geográfica na metrópole 

de São Paulo,  origem governamental e não governamental dos projetos, idade 

e sexo.   

A princípio, planejamos realizar um grupo de cada tipo (beneficiários, 

técnicos e decisores de investimentos). Desenvolvemos os dois primeiros e 

analisamos os dados. Vimos que o grupo de beneficiários apontou diferenças 

importantes tanto no campo semântico quanto na conduta dos sujeitos no 

grupo (cf. transcrições das fitas e a análise ALCESTE anexas). Em função 

dessas diferenças, resolvemos realizar mais dois grupos de investigação com 
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beneficiários: um grupo em que a conduta se restringia restringia a receber o 

atendimento, e outro em que observamos uma conduta mais ativa no 

desenvolvimento das ações do projeto.  Por isso, realizamos mais dois grupos 

de beneficiários.  

Os grupos de beneficiários foram então formados segundo o tipo de 

participação identificada na primeira análise: (1) grupo de beneficiários 

atendidos, com menor participação nos projetos dos quais se beneficiam e (2) 

grupo de beneficiários protagonistas, cujos participantes ocupam posições de 

liderança nos projetos sociais como fundadores, educadores, pesquisadores 

entre outros papéis.  

Quadro 4. Grupos de investigação  

Tipos do grupo 
e dias das 
sessões  

Perfil dos 
participantes 

Localização na 
metrópole de 

São Paulo 

 
Tipos de Projetos ou de 

organização  de que 
participam 

 

 
BENEFICIÁRIOS 

MISTOS 
DIA 31/1/2009 

 

5 mulheres e  
1 homem  
entre 25 e 65 
anos   

 
Campo Limpo, 
Capão Redondo, 
São Miguel 
Paulista e Santo 
Amaro  

Educação de professores de 
ensino fundamental; Utilização 
de novas mídias com foco em 
video; geração de renda, e 
educação de crianças e jovens 
(guarda mirim).   
 

 
BENEFICIÁRIOS 

ATENDIDOS 
DIA 29/08/2009 

 
4 mulheres 
entre  
17 e 50 anos  

Bela Vista,Vila 
Madalena e  
Capão Redondo 
e  Zona Leste    

Corte e costura com enfoque 
para o trabalho autônomo; 
Educação de jovens para a 
cidadania associado a 
concessão de bolsa  
Projeto social de esportes  
 

BENEFICIÁRIOS 

PROTAGONISTAS 
DIA 29/08/2009 

 

3 jovens entre 
18 e 28 anos  
e 3 mulheres 
entre 30 e 60 
anos  

Campo Limpo, 
Itapecerica da 
Serra, Luz, São 
Matheus e Santo 
André 

Mapeamento dos pontos de 
cultura de participação juvenil; 
Projeto de promoção da leitura  

 

 
TÉCNICOS 

DIA 02/02/2009 

 
3 mulheres e 3 
homens entre 
35 e 45 anos  

Não informado  

Secretaria Municipal;  
Hospital Escola; Sociedade 
Beneficente Católica, 
Consultoria autônoma; ONG de 
educação de Jovens; ONG de 
educação socioambiental; Ong 
que promove projetos culturais 
para crianças e jovens    
  

 
DECISORES DE 

INVESTIMENTOS 
DIA 28/09/2009 

 
 
 

 

3 homens 2 
mulheres entre 
35 e 55anos  

Não informado  

Instituto empresarial, empresa 
na área financeira , empresa na 
área industrial , Organização 
não governamental na área 
sócio ambiental e empresa de 
consultoria na área de 
investimentos sociais  
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Organização dos grupos de investigação  

 

O enfoque adotado foi a criação de um ambiente grupal de interação 

comunicativa (setting), dirigido e orientado à tarefa de investigação de 

significados e sentidos do termo projeto social expressos pelos sujeitos 

participantes, compreendendo: (1) constituição do grupo por participantes 

heterogêneos, (2) explicitação da tarefa grupal, (3) proposição das variáveis de 

tempo e espaço do trabalho coletivo, (4) disponibilização de recursos, (5) 

constituição de uma equipe de coordenação dos grupos de investigação 

formada por: pesquisadora atuando na coordenação junto com outros dois 

observadores. Um destes ocupou-se da observação da dinâmica, e o outro do 

registro em vídeo do funcionamento grupal.   

Sobre a técnica de registro áudio-visual é importante destacar sua 

intencionalidade. O vídeo foi adotado por ser uma tecnologia mais capaz de 

registro, servindo-se à coleta, reprodução e comunicação dos dados da forma 

como produzidos. Além de viabilizar a transcrição do material verbal, possibilita 

acima de tudo apreender os gestos, comunicação verbal e não verbal, a 

dinâmica das interações e expressões em sua realidade vivida.33 

No duplo papel de pesquisadora-coordenadora dos grupos foi 

privilegiada a atuação da pesquisadora, restringindo sua atuação à proposição 

de perguntas orientadoras, esclarecimento e realização de breves sínteses, 

buscando facilitar a comunicação intragrupal e emergência dos conteúdos.  A 

pesquisadora não trabalhou com interpretações durante o funcionamento dos 

grupos, tendo em vista privilegiar a emergência de enunciados dos 

participantes.  Para apoiar a dinâmica dos grupos de investigação, utilizamos a 

técnica da mala de objetos de representações, criada por Marco Aurélio 

Velloso34, conforme ilustrado com fotografias na página seguinte.  

                                                 
33 A experiência da pesquisadora com a utilização dos Grupos Operativos, na prática 
profissional e na pesquisa de mestrado, favoreceu a escolha e uso do método. Em sua 
formação sobre Coordenação e Observação de Grupos Operativos, o Prof. Marco Aurélio 
Velloso introduziu, como parte do programa, o uso da técnica de registro em vídeo como 
instrumento de análise grupal. Maiores referências podem ser encontradas em 
www.interpsic.com.br.  
 
34 Marco Aurélio Velloso (2007), filósofo e psicanalista, criou a técnica fundamentando-se no 
esquema de referência teórico-prático, constituído pela psicologia social, pela psicanálise  e 
suas abordagens por meio dos Grupos Operativos. As referências sobre a técnica podem ser 
encontradas no site acima citado.  
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Perguntas orientadoras  

 

Elaboramos um roteiro para os grupos de investigação a partir das 

reflexões teóricas apontadas nos capítulos antecedentes, estruturado em 

quatro perguntas temáticas para discussão livre nos grupos: 

 O que é projeto? 

 O que é projeto social? 

 Qual a serventia dos projetos sociais? 

 O que é ético em projeto social? 

Após a apresentação dos participantes e o esclarecimento sobre a tarefa 

do grupo de investigação, a pesquisadora convidou-os a responder as 

questões (a seguir descritas) primeiramente “montando as respostas” por meio 

dos objetos encontrados na mala. Após as montagens, os participantes 

falavam livremente sobre o que fizeram.  

A técnica foi utilizada tendo em vista favorecer a emergência dos 

conteúdos de forma mais espontânea e horizontal possível, reduzindo a 

tendência a racionalizações e inibição, comuns entre alguns participantes em 

ambientes coletivos.  

Todo o material falado nos grupos foi transcrito (Anexos 1 a 5)  

compondo o corpus da pesquisa. Os texto foram  processados pelo software 

ALCESTE, sendo formados seis registros de análise (anexo 7):  análise de 

cada um dos cinco grupos e análise integrada. O estudo sobre o material e 

funcionamento dos grupos se deu em dois momentos. O primeiro momento 

ocorreu logo após as sessões, com a colaboração do observador externo, e o 

segundo momento no decorrer da análise dos dados.  

Na pagina que segue apresentamos fotos ilustrativas de alguns dos 

grupos de investigação ao operar com o apoio da mala de objetos de 

representação.   
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Mala de objetos de representação:  
Participantes do grupo observam seu conteúdo a 
partir da orientação da tarefa do grupo 
 

 
 
 
Participantes do grupo exploram os objetos da 
mala para montar suas configurações   

  

 
 
Grupo em discussão sobre o tema, a partir das 
configurações realizadas com os objetos da mala. 
 

 
 
Participantes comunicam-se com base nas 
configurações montadas pelos objetos da mala 

 
 

 

 

Com base nesses referenciais teóricos, construímos uma metodologia 

de análise de dados, com procedimentos técnicos combinados, de modo que 

pudéssemos olhar, ouvir, escavar,  buscando  conhecer o solo e o subsolo das 

significações sobre nosso objeto de estudo.  
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IV – 2. Análise dos enunciados e dos grupos de investigação  

 

Como explicado no item anterior, a pesquisa empírica se concretizou por 

meio de amostras formadas por grupos representativos dos diferentes papéis e 

funções assumidos pelos agentes envolvidos em projetos sociais. As sessões 

dos grupos foram registradas em audiovisual, resultando em dois tipos de 

material para as análises qualitativas: 1) textos transcritos das falas dos 

participantes e 2) cenas do funcionamento dos grupos, o que possibilitou 

trabalharmos em dois planos complementares: análise dos enunciados e 

análise da dinâmica grupal.   

O material resultante das transcrições dos áudios compôs o corpus da 

investigação, o qual foi analisado com o apoio do software ALCESTE (análise 

dos lexemas co-ocorrentes num conjunto de segmentos de texto). A análise foi 

feita primeiramente de forma singular, com o material de cada grupo 

separadamente, seguida da análise do conjunto dos cinco grupos em um único 

corpus.  

Com os registros em vídeo, pudemos realizar o estudo da situação 

dinâmica do grupo, rever as cenas repetidas vezes, de forma a observar os 

acontecimentos tal qual ocorreram: o clima entre as pessoas do grupo, as 

interações entre os participantes e dos participantes com a pesquisadora, a 

comunicação verbal, as expressões, os risos, atos, silenciamentos e a própria 

relação com o tema da investigação. A análise dos dados cotejando dois tipos 

de registros permitiu ampliar as perspectivas de estudo.  

Apresentamos na página seguinte os dendogramas resultantes da 

análise estatística operada pelo software. Os primeiros cinco dendogramas 

referem-se aos grupos trabalhados em sua singularidade. O último é resultante 

da integração dos cinco grupos. A informação mais importante dos 

dendogramas é a objservação de como se dá a articulação entre classes 

categoriais formando representações diferentes, mas que se comunicam entre 

si. 
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Dendogramas das classes categoriais e projeções estatísticas nos planos  
extraídos da análise ALCESTE  
 
 
Figura 1 Dendograma das três classes do grupo 1. Beneficiários mistos  
 
Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 

Cl. 1 ( 104uce) |--------------------------+                       

             15                             |---------------------+ 

 Cl. 2 ( 75uce) |--------------------------+                      | 

             17                                                   + 

 Cl. 3 ( 191uce) |------------------------------------------------+ 
 

   

Figura 2 Dendograma das três classes do grupo 2. Beneficiários atendidos  
 
Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
 Cl. 1 ( 129uce) |------------------------------------------------+ 
             19                                                   + 
 Cl. 2 ( 90uce)  |------------------------------+                 | 
             17                                 |-----------------+ 
 Cl. 3(134 uce) |---------------------------+  
                  
 
Figura 3 Dendograma das quatro classes do grupo 3. Beneficiários protagonistas 
 
Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 165uce) |---------------------+                            
             13                        |-------------------------+  
 Cl. 3 (  78uce) |---------------------+                         |  
             16                                                  |+ 
 Cl. 2 ( 205uce) |-------------------------+                     |  
             14                            |---------------------+  
 Cl. 4 (  88uce) |-------------------------+                        
 
 
Figura 4 Dendograma das quatro classes do grupo 4. Técnicos   
 
Classification Descendante HiÈrarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (‡ partir de B3_rcdh2) : 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 119uce) |----------------------------------+               
             18                                     |-------------+ 
 Cl. 2 ( 110uce) |---------------------------+      |             | 
             17                              |------+             | 
             19                              |                    + 
 Cl. 4 (  22uce) |---------------------------+                    | 
 Cl. 3 (  27uce) |------------------------------------------------+ 
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Figura 5 Dendograma das seis classes do grupo 5. Decisores de investimentos 
 
Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 (  61uce) |-----------+                                      
             15              |-----------------+                    
 Cl. 4 (  89uce) |-----------+                 |                    
             17                                |-----------------+  
 Cl. 2 (  55uce) |-----------------+           |                 |  
             16                    |-----------+                 |  
 Cl. 6 (  99uce) |-----------------+                             |  
             18                                                  |+ 
 Cl. 3 (  53uce) |-----------------+                             |  
             13                    |-----------------------------+  
 Cl. 5 (  31uce) |-----------------+      
 
 
 
Figura 6 Dendograma das três classes do conjunto dos corpus dos cinco grupos 
  
Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 926uce) |--------------------+                             
             14                       |---------------------------+ 
 Cl. 2 ( 750uce) |--------------------+                           | 
             16                                                   + 
 Cl. 3 (2142uce) |------------------------------------------------+
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           IV -2.1. Grupo 1: Beneficiários mistos  

 

A análise ALCESTE do material do grupo 1 permitiu identificar três 

classes bastante nítidas, as quais foram nomeadas pelos léxicos de maior 

densidade, conforme demonstrado no quadro 1. A primeira e a terceira classe 

apresentaram maior densidade lexical (35,51% e 53,26%). A segunda classe, a 

do meio, é bem menor (10,43%), apresentando léxicos próprios e também 

outros que a aproximam da classe 1.  

 

Quadro 5. Classes Categoriais do Grupo de Beneficiários Mistos 

 
Classe 1: 35,51%  

 
Dinheiro 

Classe 2: 10,43%: 
 

 Educação 

Classe 3: 53,26% 
 

Projeto 

 
38.73    dinheiro     
30.77    famili+                     
23.59    bolsa+                      
22.13    ganh+    
19.48    governo                     
12.96    brasil+     
12.96    ladr+                       
12.96    louc+      
12.96 * 7quantos                     
12.96 * 5quanto                      
12.96    compr+                      
12.96    dando                       
11.43 * 7 la               
11.28 * 7 por-que                    
11.26    paulo                       
10.34    beleza                      
10.34    burro                       
 

 

 
65.78    ano+                        
59.19    filho+                      
55.54    mae+                        
35.00    pai+                        
32.52    trabalh+                    
30.92    men+                        
23.99    pass+                       
22.87    estud+                      
19.30    pro+                        
19.30    dia                         
15.73    idade+                      
13.19    muita                       
11.90    vendendo                   
11.90    comandante                
11.95    crianc+                 
10.04    rua+                        
10.57    tenh+                       
11.55    dos                         
10.74 * 9 nao                         
12.24 * 9 sempre                     
11.56 * 9 hoje                        
11.90 * 8 dez              

 
51.73    projeto+                    
32.65    soci+                       
12.88    uma+                        
13.23 * 7 voces                       
11.79 * M LE                          
12.03 * 4 para                        
12.88    uma+                        
10.62    pergunt+  
Chi < 10 
  7.51    coisa 
  7.66    Jardim 
                          
 

 
Chama atenção o fato de a constelação de léxicos da classe 1 formar-se 

em torno do substantivo dinheiro, palavra de maior peso, seguida de família e 

bolsa (enunciada como substantivo composto: Bolsa Família). Aborda-se com 

estes termos a política de governo35 materializada pelo dinheiro, conforme 

podemos ver nos enunciados ilustrativos.  

                                                 

35 O Bolsa Família (PBF), é um programa de transferencia de renda, tecnicamente chamado de 
mecanismo condicional de transferência de recursos. A criação do Bolsa Família teve como inspiração o 
Bolsa Escola, programa criado na cidade de Campinas, SP, em em seguida no Distrito Federal em 1995 e  
implementado em 2001 pelo Governo Lula. O PBF foi criado pelo Governo Lula em 2003  para integrar e 
unificar ao Fome Zero, os antigos programas criados no Governo FHC: o O Bolsa Escola, o Auxilio Gás 
e o Cartão Alimentação. Consiste-se na ajuda financeira às famílias pobres, definidas como aquelas que 
possuem renda per capita de R$ 70,01 até 140,00 e extremamente pobres com renda per capita até R$ 
70,00. A contrapartida e que as famílias beneficiárias mantenham seus filhos e/ou dependentes com 
frequência na escola e vacinados. ( http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam). 
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A: só que as pessoas não #querem ser ajudadas.  
 
 
D: Não sei, Dona Amélia, por isso que eu estou falando que lá a gente 
mostra a porta, beleza, tem algumas pessoas que vão lá para pegar 
vídeos mais alternativos. Aí você vê que tem Hitchcock, Fritz Lang, 
vários, vários caras lá...  
 
D: É isso, Dona Amélia, pode ter [pessoas que pegam o Bolsa Família 
para não trabalhar], Dona Amélia, você não gosta de vez em quando de 
sentar, sossegar?...tem gente que gosta de trabalhar, tem gente que 
não gosta de trabalhar. 
 
A: Mas pode ser outra coisa o Bolsa Família, o cara dá dinheiro, não sei 
qual é a matemática, não sei mesmo.  
 

Os verbos presentes nos trechos acima - ganhar, comprar, dar - indicam 

fluxos ligados ao dinheiro, sendo o mais recorrente o verbo ganhar.  Os 

adjetivos louca(o) e ético que aparecem exclusivamente nesta classe atribuem 

valores com conotações contraditórias nos enunciados, sendo que o  adjetivo 

ético é o que movimenta, em maior grau, a ocorrência dos antagonismos, 

quando os participantes procuram explicar o que compreendem por ético.   

 
D: Não #sei, #dona Amélia #. Por isso que eu estou #falando que lá, a 
#gente #tenta #mostrar a #porta. A #gente #vai e #divulga a #videoteca, 
#beleza. Tem algumas pessoas que vão lá pra #pegar os #vídeos mais 
#alternativos. Ai você #vê que tem Hitchcock, Fritz Lang, vários, vários 
#caras lá. 
 
B: Depende #ético para quem #né #i Amélia, sabe o que eu acho da 
#bolsa #família? O que o #governo #fez? Pra ele #ganhar a eleição: ah, 
eu faço isso, faço aquilo... Em 80, 90, São #Paulo era a terra do 
emprego, não #sei o que, lota! Não #cabe mais #gente aqui! E o 
Kassab #falar que, eu não #vi a reportagem, mas ele #falou que não 
saberia como #melhorar o transporte. 
 
D: Por que eu #vou #comprar PD câmera de #vídeo com o #dinheiro 
que ele me deu. Quantos por cento que estou #pagando? E tipo assim, 
coisa de #louco... Porque a #gente é besta, #né? Não e que a #gente e 
obrigada. É o que #mostram pra #gente. E a #gente esta desde #sei lá 
quando; e a #gente #aceita. Estou #pegando #dinheiro do #barato lá e 
#vou #comprar TV. Quantos mil por cento eu #vou #pagar pra chegar 
com essa TV? E é da Sony, mesmo #dando. Olha que #louco! 
Empréstimo. A maioria dos pobres se lasca. Casas Bahia tem um 
#dinheiro #desgraçado e tem #gente que #fala que não. A Sony e o 
que? É americana? Entendeu? É uma #roda. A gente ta #falando de 
#ética #né! E com - certeza alguém #vai ta #ganhando. 
 
 D: Como a #gente consegue #dinheiro pra esses projetos? A #gente 
tem que #ver os editais de audiovisual. Da onde estáa #vindo esse 
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#dinheiro? Esta #vindo do #governo, que eu estou arregaçando, 
#falando mal por causa do #Bolsa #Família; ...meu #dinheiro esta lá. E 
eu #vou, escrevo o projeto e #pego. Mas eu #peguei #dinheiro do 
#governo. E ai, eu estou #falando o que do #governo; mas ele e #burro. 
Porque ele devolveu o #dinheiro [ para as lojas que vendem os insumos 
dos projetos] Essa #roda é que e #louca.  E isso, #dona #Amélia,. pode 
ter #gente que #gosta de trabalhar, tem #gente que não #gosta de 
trabalhar #dona #Amélia, você não #gosta de vez  em  quando de 
sentar, #sossegar.  
 
A. Mas pode ser outra coisa o #bolsa #família, o cara da #dinheiro... 
não #sei qual é a matemática, não #sei mesmo. 
   

Qual a matemática? Será que Dona Amélia estaria se referindo a um 

determinado tipo de raciocínio lógico que não alcançava numa possível 

equação: Bolsa Família – emancipação da miséria, o que não caberia nos 

argumentos gostar/não gostar de trabalhar, de sentar, sossegar que Dalton 

questiona?  

Ao associarem projetos sociais com dinheiro proveniente dos 

investimentos econômicos das políticas governamentais, apontam outras 

formas de investimento social dado pelo Programa Bolsa Família. Discutem 

longamente sobre o que seria ético, relacionado a 1) fluxos do dinheiro entre 

governo – projeto social e governo-beneficiário do Bolsa Família; 2) efeitos 

desse programa no sentido de causar dependência ou não.  

Percebemos aí um movimento do grupo de pensar sobre o que é ético. 

Mas tal esforço, longe de resultar em argumentos, parece redundar em 

enunciados eivados de ideologias que circulam na mídia sobre “ajuda ao pobre 

que causa dependência” ou “as pessoas não querem ser ajudadas”.   

Os marcadores de intensidade, lugar e pronomes mais usados nesta 

classe categorial são indefinidos e gerais - quanto, quantos, ninguém, lá - o que 

denota certa distância entre o sujeito da enunciação e o enunciado. Mas, ao 

tentar objetivar, os participantes procuram exemplos concretos, tal como vivido 

no grupo de investigação, como demonstra a fala de Dalton:  

D: Vou dar um exemplo para ver se consigo montar uma linha para 
pensar, quando eu falo vou pensando então vou falando. Eu estava 
aqui na Vila Madalena, peguei a Rua Girassol lá no começo, no 
cemitério, aí fui andando. Aqui há vários morros! Aqui tem muito morro 
na Vila Madalena. Lá onde a gente mora tem o quê? Morro. Não sei se 
vocês vão entender mas vou tentar explicar a falta de acesso de várias 
coisas que eu entendo. Aqui tem prédio pra caramba, né? Tem casa 
pra caramba, rua tudo asfaltada. Lá onde a gente mora tem o quê? 
Muito barro. Pensando aqui, a gente faz parte da briga. Mas tem o 
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governo aí. Nossa, o governo! Não sei o que, mas não chegam as 
coisas. Aqui tem várias ruas, mas não cai nada. Aí vão dizer que a 
favela não tem estrutura pra montar prédio porque é morro, se há vários 
morros pra cá. Eu só trouxe essa idéia pra tentar explicar de uma forma 
que eu consegui pensar aqui agora. 

 

Educação foi o outro themata identificado, atraindo em torno de si os 

substantivos - mãe, filho, pai, trabalho, menino(a,os,as), dia, criança, idade -,  o 

que indica proximidade do tema com as respectivas histórias de vida e o 

cotidiano. Em torno desses substantivos aparecem os termos idade e anos, 

que marcam a faixa etária da infância e juventude. Os substantivos mãe e pai 

associam-se a este conjunto e aos verbos passar, trabalhar, estudar, brincar, 

indicando papéis familiares ligados à educação ausente ou presente dos filhos 

e também às ações educativas que as mães exercem além da família, dirigidas 

às crianças da comunidade, por meio dos projetos sociais dos quais participam: 

Lá ele não e meu #filho, lá eu sou #mãe de todos #os 400, #dos 200, 
quando tem 200; #dos 50 quando tem 50. E eu #vejo a realização dele. 
 
#Trabalhavam #meio período, #podiam #estudar. E hoje em #dia o que 
foi? Eu acho que o #mundo está perdido porque #os #meninos têm 
catorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove #anos. 
 
E na minha família tinha #problema como todo #mundo. A minha #mãe 
também se separou #do meu #pai, casou de novo, #teve três #filhos. 
 
#Favela tem #muita gente #boa, é que nem #casa, tem #casa de gente 
#boa, #casa de gente ruim. Não tem esse #problema só na 
#favela.você anda no bairro todo #mundo #passando, #vendendo, você 
vê aquela #criançada. Então esses projetos ou faria que esses 
#meninos voltassem a #trabalhar, #estudar e #trabalhar #do que 
ficarem com essa #idade só #estudando. 
 

O projeto social parece ser visto como complemento ou substituto dos 

papéis familiares. Os participantes do grupo fazem comparações entre as 

relações familiares de antes e agora, chamando atenção para “ausência dos 

pais” no processo de socialização dos filhos.   

Diferente do que vimos na primeira classe, em que o objeto da 

representação – fluxo do dinheiro associado a projeto social e Bolsa Família – 

estava mais distante, na segunda os pronomes são fortemente vinculados à 

primeira pessoa – meu(s), minha(s) – e aos advérbios e marcadores de tempo 

– hoje, agora, depois e sempre –, conferindo proximidade e precisão ao que é 

dito.  
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B: Isso #acontece com a gente, a gente lida com #criança de sete a 17 
#anos. É uma #idade #difícil de lidar com a #criança e com #os #pais é 
pior. 
 
 E impõe #regras também. É assim, até o #momento o projeto me 
beneficia porque eu #vejo a gratificação #dos meus #filhos. Me envolvi 
no projeto;  
 
Porque as justificativas para #os jovens estarem largados é falta #da 
presença #dos #pais. Presença. Por que ser #pai e #mãe ausentes? 
Outro #dia #chegaram a essa conclusão lá. Eu não concordo muito. 
porque, como eu #disse, sempre #trabalhei fora. 
 
E: Meu #filho tem 15 #anos, foi #pro segundo colegial agora. Garças a 
#Deus muito bem. Até hoje não me #deu nenhum #trabalho em 
#escola. 
Eu #tenho o quarto #ano primário. Lá, se você não saísse #da cartilha 
você não #passava. Se você não soubesse #ler a cartilha. 
 
C: Eu fui #criança beneficiária de projeto social desde #os sete #anos, 
#tenho 32 agora. A minha #mãe #trabalhava o #dia todo, eu #ficava na 
#escola #meio período e à tarde ia para o projeto social. 
    

Nas expressões sobre educação revelam-se polarizações: ausente/ 

existente e passado/agora, sendo que as falas correspondentes ocorreram em 

toda a sessão.  Tiveram seu início quando a pesquisadora perguntou o que é 

projeto social, tornando-se predominantes da metade ao final, quando as 

perguntas do roteiro diziam respeito à serventia dos projetos sociais.  Os 

participantes do grupo compararam a educação que receberam dos pais com a 

de agora: os mais idosos atribuíram um valor mais positivo ao que viveram com 

os pais; os jovens comentaram a educação que receberam dos projetos que 

participaram influindo positivamente na construção de modelos de carreira – 

ser professora, por exemplo – e escolha profissional, como possibilidade de 

montar o próprio empreendimento com o que aprenderam do projeto.  

O projeto social ocupa um lugar socializador, sendo articulados atributos 

de cuidados (antes relacionados aos pais) com educação realizada pelo projeto 

nas organizações das quais participaram ou ainda participam.   

Outra representação que se configurou claramente diz respeito ao 

conceito de projeto social (classe 3), envolvendo 50% do corpus, com o maior 

número de palavras exclusivas. O termo projeto liga-se direta e imediatamente 

ao adjetivo social.  Os participantes procuram explicar projeto – um termo 

abstrato – com o apoio dos objetos concretos disponibilizados pela dinâmica, 
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porém com forte conteúdo metafórico indicando evolução, transformação em 

seu desenvolvimento: árvore, construção, semente:   

E. #Uma idéia, que #começou de um #projeto, #projeto #social. Ela deu o 
#exemplo de um #zoológico. O #projeto de #uma #árvore, e #dessa #árvore 
vão sair #coisas. 
 
Então, a #princípio, eu #acho que #deveria #suprir #uma #necessidade. Eu 
#acho que é esse o intuito da #semente. Quando alguém fala: vou #fazer #uma 
#associação de tal #coisa. 

 
Porque os #projetos #sociais que eu #conheço, os de espaço tem limitação. E 
eu #acho que #deveria #envolver todo mundo. A #sociedade, a #comunidade 
toda como na #Obra do Berço eles têm #uma limitação só para aquele #bairro. 
 
D: Mas a #pergunta é o  que  é um #projeto. #Projeto é alguma #coisa... será 
que a gente consegue #dizer tudo com isso #daqui? É a #sementinha que 
nasce e #cresce. O #projeto é o #começo, #envolve #pra várias #coisas. 
 
A O #projeto #beneficia quem usa. Você #aprende. 
 
C: #Projeto, para mim, é #uma #construção. #Pra essa #construção precisa de 
#uma equipe, para #fazer alguma #coisa$ 
 
Tem #uma #organização. Um #desenho. Porque se não tiver #desenho, a 
gente não #faz nada. #Primeira #coisa tem que ter #planta. Todos esses 
#projetos #sociais têm lugares para #as crianças brincarem. 
 
#Projeto do #zoológico, #projeto do #hospital. Tem #uma #estrutura #pra 
#começar alguma #coisa. A #primeira #coisa que tem que #fazer #pra poder 
#começar é #pensar: Eu quero #fazer alguma #coisa. 

 
Embora os enunciados desta classe sejam tipicamente provenientes de 

uma linguagem não técnica, são carregados de representações científicas da 

área de planejamento social: nascem da percepção de uma necessidade e têm 

seu sentido direcionado para a sociedade, para a comunidade. 

Os participantes do grupo apontaram o que fundamenta ou justifica fazer 

o projeto social – suprir uma necessidade. Mas o que estaria sendo significado 

como necessidade? O termo parece autoexplicado e referente ao que já existe 

(a creche, o projeto educacional para os jovens).  Falaram também sobre a 

forma – o método – de fazê-lo, marcando as fases necessárias para concretizá-

lo, torná-lo real: pensar antes, depois desenhar, representá-lo por meio de 

planta [projeto de engenharia], escrever, construir e realizar por meio de 

equipe.  

Ao localizarem o projeto social na comunidade de referência, emergem 

as polarizações entre realidades ideais e realidades existentes. Contudo, é 
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muito curioso o fato de as situações tidas como ideais coincidirem exatamente 

com aquelas que existem ou existiram: o que aprendem ou aprenderam nos 

projetos; o desenvolvimento dos filhos, entre outras. Torná-las mais próximas 

do ideal seria ter mais projetos, mais vagas, ampliar o que já existe.  

 

A dinâmica grupal dos beneficiários heterogêneos 

 

Os participantes – quatro mulheres entre 40 e 70 anos e dois jovens 

entre 20 e 28 anos – não se conheciam (com exceção de duas duplas).  

Chegaram para o encontro aos poucos, antes do horário marcado, e foram se 

apresentando uns aos outros independentes da pesquisadora.  

No início, ao longo e após a sessão, o clima de abertura e a cooperação 

preponderaram. Após a orientação inicial da pesquisadora sobre a questão em 

pauta e sobre o uso da mala de objetos, entraram imediatamente em tarefa.  

Mostraram-se atentos, instigados pelos objetos oferecidos e pertinentes à 

tarefa proposta, vasculhando a mala de forma interessada, concentrando-se na 

atividade de “montar projetos”.  

Os participantes montaram configurações em subgrupos, depois do 

grupo geral, mesclando as diferentes partes e formando uma creche rodeada 

por parque com muito verde e zoológico. Falavam sobre montar um lugar 

bonito, uma paisagem ideal para as crianças serem cuidadas, educadas e 

brincarem. Os enunciados individuais encontravam interlocutores, permitindo 

emergir pensamentos complementares e opiniões divergentes, seguidos de 

busca de esclarecimentos mútuos diante das breves assinalações da 

pesquisadora. Havia prontidão para refletir e abertura para contraporem-se uns 

aos outros. Dois porta-vozes – a mulher mais velha e um dos jovens  – 

lideraram o grupo com posicionamentos opostos entre si, instigando os demais 

para a discussão de ideias contrapostas. As reflexões eram pautadas no 

concreto da experiência vivida e das histórias particulares. A independência 

com relação à pesquisadora prevaleceu. O final do horário da sessão precisou 

ser anunciado várias vezes, indicando vontade de permanecerem em 

discussão e reflexão coletiva.   

Durante a dinâmica, os participantes se dedicaram a discutir o sentido 

do projeto, com sua direção à sociedade, ao coletivo. Embora inicialmente 
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estes termos tenham sido expressos de maneira genérica, distante, em 

seguida os participantes procuraram objetivá-los na comunidade geográfica 

onde vivem. No esforço de explicar o que é e para que serve o projeto, usaram 

predominantemente o verbo achar. Este fato pode evidenciar um campo de 

muitas incertezas, em que não é possível fazer afirmativas. De outro lado, pode 

ter sido a forma encontrada pelos participantes para expressarem o que 

pensavam e vivenciavam, com linguagem própria, diferente do repertório 

técnico dos profissionais.    

 A dinâmica grupal foi movimentada por dois tipos de significação de 

projeto: 1) projetos sociais como planejamentos coletivos pautados em visões 

de melhoria da vida de grupos sociais e comunidades, significação 

representada principalmente por ações no campo da Educação e 2) políticas 

distributivas – Bolsa Família ou investimentos em projetos – com suas 

contradições éticas: promover dependência ou ajudar quem recebe; a serviço 

da sociedade ou dos interesses do governo e do capitalista (donos das lojas 

que vendem os produtos necessários aos projetos). 

As análises das representações identificadas pelo ALCESTE, assim 

como seu cotejamento com a dinâmica estabelecida no grupo nos levaram a 

hipóteses sobre a existência de características distintas entre os beneficiários: 

a mais passiva, ocupada por beneficiários atendidos, e uma posição mais 

protagonista, de participação nas atividades de criação e/ou desenvolvimento.  

Observemos então os significados, as imagens e os sentidos atribuídos 

ao objeto da investigação nesses dois grupos de beneficiários, nomeados pela 

pesquisadora como atendidos e protagonistas.  

  

Grupo 2. Beneficiários atendidos  

 

Este foi um dos grupos mais difíceis de constituir. Das quinze pessoas 

contatadas, oito confirmaram presença, mas somente quatro compareceram à 

sessão. Todas eram mulheres, entre 17 e 50 anos de idade, que declararam 

residência e local de trabalho em regiões diferentes na cidade, sendo ou tendo 

sido recentemente beneficiárias de projetos sociais. Entre os projetos 

declarados estavam: cursos dirigidos para jovens de baixa renda nos bairros da 

periferia, incluindo Bolsa Auxílio; cursos de costura dirigidos às mulheres que 
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querem desenvolver trabalho autônomo; programas de distribuição de leite na 

creche; projetos sociais de centros esportivos; curso de línguas e bolsa de 

estudo para o filho universitário.  

A análise ALCESTE deste grupo também identificou três classes lexicais 

cujas densidades são bem próximas entre si (36,54%, 25,50%, 37,96%), como 

mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 6.  Classes categorias do grupo de beneficiários atendidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1: 36,54 
 

Pergunta projeto social 

Classe 2: 25,50 
 

Ajudar pessoa 

Classe 3: 37,96 
 

Escola família 

 

 30.26 *  M LEILA        
 27.62 *  7 voces         
 25.31     pergunt+      
 23.72     projeto+        
 16.97     pens+           
 16.14     soci+           
 16.04     respond+      
 14.21     mala            
 12.68     et 
 12.40     ide+            
 12.40     abr+             
 10.69     particip+       
 10.60     
experiencia+     
 10.60     apresent+        

 

  
 24.71   cas+               
 24.50   precis+           
 24.09   pesso+           
 21.88 * 7 onde            
 16.57   coloc+            
 15.07    cois+             
 14.99    trabalh+          
 14.82    voluntario       
 14.82   seguranca      
 14.82   momento        
 13.63    local              
 13.59    ajud+              
 13.33    lugar+            
 13.25    uma+              
 12.67 * M SALETE      
 11.82 * 7 este              
 11.82    acolh+            
 11.50    vai                
 11.08    vida              
 10.44    vez+              
 
 
 
 
 
 

  
 38.68 *  7 eles               
 36.84 *  7 ele                 

  31.10      escol+            
 23.86 *  7 na                 
 22.06      marido            
 20.40      mei+               
 19.76      crianca+         
 18.09 *  7 meu              

  15.21      men+              
 15.21      estud+            
 15.21      cham+            
 15.09      mes+              
 15.00      os                   
 14.00      fic+                 
 13.91 *  7 eu                 

  13.65      pra+                
 13.52      ano+               
 13.45 *    o                    
 12.47      dia+                
 11.83      hora+              
 11.76      pro+                
 11.67      vejo                

  11.67      domingo         
 11.65 *  7 la                   

  11.61     do                   
 10.53 *  5 porque          

  10.17     dinheiro           

A classe 1 – pergunta projeto social – é a segunda de maior densidade 

do respectivo corpus e traz basicamente os enunciados da pesquisadora. As 

palavras de maior peso (projeto, social, pergunta (r), resposta, mala, 

experiência) referem-se às perguntas do roteiro do grupo e explicações sobre a 

dinâmica utilizada. O fato de constituir-se numa classe singular indica que os 
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termos utilizados pela pesquisadora formaram uma espécie de linguagem 

exclusiva, cujos léxicos tendiam a não se conectar ou interpenetrar com os 

enunciados dos participantes.  

A classe 2 – ajudar pessoa – foi protagonizada totalmente pelas 

participantes do grupo.  Os léxicos de maior densidade – casa, precisa, 

pessoa, onde, coloca –  indicam uma noção de projeto social como ato de 

ajudar e o lugar de acolher relacionado aos mais desvalidos, a quem precisa de 

ajuda. Entre os termos aparece o trabalho voluntário referindo-se a um tipo de 

participação esperada e valorizada nos projetos sociais que cuidam de pessoas 

doentes ou nos projetos dos quais se beneficiam. A representação do termo 

projeto, e depois projeto social, construída com os objetos da mala, foi  uma 

casa de acolhimento de crianças doentes:  

 
MAJU: Esse é um #voluntário que #vai #trabalhar no conserto da #casa, 
encanamento. Esse aqui pode ser o #segurança desse #local... E #apóio muito 
este #trabalho social que #fazem. Hoje em dia #as empresas até estão 
admitindo #pessoas que estão engajadas neste #trabalho #voluntario, né? Fui 
muito #tempo #voluntária, também, fui no HC, fui #voluntária em creches, fui 
#voluntária da cruz verde.  
 
MAJU: “sim, mas se você tem #uma #casa que tem criancas com AIDS tem 
que ter um #local assim. Nao é um #hospital, é #uma #casa que assiste 
crianças, que recolhe crianças...ele recebeu #uma #ajuda, foi pra um #local, 
levaram #uma #cadeira de rodas, ele ficou bastante #tempo de #cadeira de 
rodas, depois ele teve #as muletas. 
INES: É, mas pelo fato de ter cama de #hospital poderia ser alguma #coisa pra 
#pessoas que #precisam de cuidados #médicos sem #precisar de um 
#hospital, entendeu ? 

 
A classe 3  – Cuidar-educar – aproxima-se das significações 

identificadas na classe anterior, tendo porém uma diferença: o cuidar não está 

somente dirigido aos mais frágeis e doentes, aos que necessitam de ajuda,  

como também não é só assistir. Os léxicos mais densos – escola, marido, 

criança – atraem em torno de si os verbos estudar, chamar, ver, trazendo 

outros significados para o cuidar. O uso intensivo de pronomes pessoais – 

ele(s), eu, meu – e os  marcadores de tempo - mês, domingo, dia, hora – 

indicam a circulação de termos colados à esfera concreta do cotidiano e de 

papéis familiares. O conteúdo do educar aparece aqui em sentido amplo, 

referindo-se às funções parentais, conjugais ou pessoais e estendido às 
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instituições que se ocupam desta tarefa, tal como identificamos no primeiro 

grupo.  

O léxico dinheiro também se faz presente, mas, diferentemente da 

posição do primeiro grupo, que o contextualiza na esfera econômica e das 

políticas públicas do Bolsa Família ou investimentos em projetos,  com a crítica 

de que o dinheiro sempre volta para o detentor do capital. As participantes  

falaram do dinheiro como elemento que sai do beneficiário como parte do 

pagamento dos serviços ou das pequenas doações que ele próprio realiza aos 

projetos. A crítica acerca do dinheiro não se localiza nos fluxos entre os 

agentes econômicos, mas nas atitudes pessoais de quem o manipula, como 

revela o testemunho abaixo:    

 
Eu #mãe, #levo o material #escolar, a roupa #do uniforme. Somos a 
#gente que paga... 
 
Então, tem #os #padrinho,  #os #padrinho #dá todo #mês deposita 
assim cinquenta, vinte, trinta. 
 
 Não foi, como a #gente #tava #dando, que é aquele #senhor e aquela 
#senhora desviaram o #dinheiro e foram embora para #os Estados 
Unidos. 
 

 A dinâmica grupal dos atendidos  

 

A análise da dinâmica grupal permite entrever um imaginário habitado por 

pessoas que oferecem ajuda e de outras que dela necessitam - as mais 

frágeis, doentes e abandonadas. A participação é vista como atributo do ser 

voluntário ou doador. O tipo de projeto social que este constrói é considerado 

pelo grupo uma utopia – um lugar bonito para acolher crianças com Aids.  Mas 

vemos que aquilo que os participantes revelaram como utópico não ultrapassa 

o existente (acesso conhecido para famílias e crianças de classes sociais de 

melhor poder aquisitivo) e não contém pensamentos questionadores sobre por 

que o lugar criado pelo ser voluntário é utópico. As significações apareceram 

também presas ao concreto da existência, da sobrevivência. As relações 

sociais são aquelas construídas no imediato, pautadas principalmente por 

valores da caridade cristã de ajuda ao próximo.  

 
           Grupo 3:  Beneficiários protagonistas  
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 Como já dito, os protagonistas são aqueles que ocupam o duplo 

papel nas situações do projeto: beneficiam-se e também atuam ativamente 

como educadores, ocupando posições de liderança e protagonizando  

iniciativas em suas comunidades de moradia.  

Este grupo foi constituído por mulheres e homens entre 18 e 56 anos de idade 

(sendo as mulheres mais velhas), moradores de lugares muito distantes dentro 

da metrópole: municípios da grande São Paulo, zona sul, zona leste e região 

central. Todos participavam de projetos culturais, frequentavam cursos para 

tornarem-se empreendedores da própria atividade,  empreendiam e operavam 

em cooperativa de trabalho transformada em microempresa de coletivos de 

trabalhadores autônomos - situações institucionalmente organizadas e 

financiadas como projetos sociais.    

 Com maior número de classes lexicais identificadas e, ao mesmo 

tempo, uma variedade grande de termos não identificados como unidades 

conceituais pelo ALCESTE, este grupo gerou o maior corpus da pesquisa. Mas, 

ao juntá-lo ao conjunto dos cinco grupos, praticamente todos os enunciados 

articularam-se às classificações categoriais identificadas. 

 
Quadro 7.  Classes categorias do grupo de beneficiários protagonistas 

 
Classe 1 : 30,78 
 
Vivencia 

 
Classe   2 : 38,25 
 
Projeto felicidade 

 
Classe 3 : 14,55 
 
Cooperativa dificil 
trabalho 

 
Classe 4 : 16,42 
 
Projeto planejamento 

 
36.55 *  M CARMEM                 
24.12 *  M LEILA    
22.62    estud+                 
20.36    ano+                    
18.12    nome+                  
15.95    historia               
13.64    oluntari+             
13.64    JORGE                
13.64    carmem                  
11.58    mud, mudando, mudar)     
10.82    começo(ar)                 
10.04    viv+ (vivencia, viver, 
             viveu, vivia)                  

 
87.71    soci+                         
64.36    ach+             
33.58 * 5 que            
26.95    pesso+         
26.63    busc+           
26.62    traz+          
26.62    sociedade      
24.39 * 7 ele            
23.20 * 7 eu             
20.74    projet+        
19.83    vis+           
16.45    transform+     
15.57    uma+           
14.46    poss+          
13.71    quest+         
13.19    forc+          
12.13 * 7 si             
12.13    agreg+          
11.91 * 5 assim          
11.45    possibilidad   
11.45    felicidade     
11.45    daquel+         
11.41 * 4 de             
11.30    diss+          
11.18 * 7 voce           
10.86    conheci+        

 
89.38    cooperativ+          
58.70    dificil              
54.51    trabalh+                        
47.69    mes+                
45.97    entend+             
44.34    casa+                
38.64 * 7 nos                 
34.51 * 4 ate                  
32.03 * 7 nada                
29.67    gente               
29.64    receb+              
29.43    mulher+             
28.89    costur+              
26.36    cheg+                
25.20 * 9 ainda               
24.63 * 6 ai                  
23.66    area+                
22.97 * M MARA                
21.76 * 7 nosso               
21.48    ne                  
18.92    aprend+              
18.66    pass+               
18.45 * 3 somos               
17.71    nisso               
17.71    motiv+              
17.71    compr+               
17.39    numero              
17.39    final               
15.90 * 5 porque              
15.56 * 7 no                  
15.49    lev+                

 
62.49    planej+             
46.60    mala                
41.34    represent+          
30.89    objetos             
30.89    planeja+            
25.69    lado                
25.12    acontec+              
24.82    circo                
21.32    hora+               
20.30    quer+               
20.52    bol+                 
20.52    estrategia+         
20.52    ferida              
20.52    peguei              
19.64    pens+               
19.91    vai                 
19.80    vao                 
16.84    ness+               
15.36    atividade+           
15.36    funcionar+          
15.36    ping+               
14.87    figura+             
14.87    lazer               
13.60     momento+            
13.60 * 7 aquilo              
12.26 * 7 mim                 
11.81    ideia+              
11.17    meta+               
11.17    respond+            
11.17    teatro              
11.17 * 7 seus                
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15.41 * 7 la                  
13.25    val+                
13.25    negocio+            
12.38    pro+                
11.84 * 7 poucas              
11.84    muita               
11.84    maquina+            
10.79    pesso+              
 

10.08    band+                
10.08 * 7 naquela             

 
 Verificamos quatro tipos de representação sobre projeto social 

predominantes entre os protagonistas, identificadas nas classes a seguir 

descritas, de acordo com sua associação na análise ALCESTE .  

 Na classe 1 -  Vivência - prevalece o relato das histórias pessoais 

e experiências de vida. Estudo(ar), ano(s), nome, começar, viv+(er, vivia, 

vivência), voluntário foram as unidades conceituais que estruturaram as 

narrativas. Os termos história e mud(ando), os quais poderiam supor 

significações enriquecidas com a visão histórica dos acontecimentos, diz 

respeito ao nome do projeto Mudando a História, do qual Edu participa e fala 

longamente:   

EDU: Bom, primeiramente, meu #nome é EDU e #vou #fala primeiramente um 
pouco o  que  é  o projeto #mudando a #historia, né. E quais são os seus 
fundamentos e o projeto #mudando a #historia #começou por uma empresa 
que todo mundo aqui #conhece que é a Nokia, né......Então, é assemelhando o 
projeto com as mudanças que eu #tava tendo, então eu #comecei a. Eu #virei 
#voluntário na minha #escola durante três #anos, né, então a #escola que eu 
destruí, que eu fazia bagunça, graças ao #mudando a #história #começou a 
#mudar um pouco o meu modo de pensar na vida, o  que  eu queria pra mim, 
 
EDU: Sim, porque você pega, eu EDU, antes  de  #entrar no #mudando a 
#história eu #vivia muito no meu mundo, meu mundo #Itapecerica da #Serra é 
um lugar que #tenho... 

 
FRAN: Eu #tenho 25 #anos, né? E #estudo #psicologia. Pra quem não 
#conhece A #cidade #escola #aprendiz, eles trabalham com a metodologia do 
#bairro #escola. 
 
CARMEM: #Gostei muito de #ouvir eles #falar. Realmente, eles #deu 
ensinamento pra nós. 
 
Na classe 3 - Cooperativa difícil trabalho - há os termos com maior 

densidade no conjunto, tendo como porta-voz líder dos enunciados Dona Mara, 

costureira e participante da cooperativa. As narrativas continuam referindo-se 

às experiências concretas da vida cotidiana, como na classe 1. O termo projeto 

social é associado ao lugar, mas não é o lugar do abrigar, do cuidar das 

crianças ou dos mais frágeis, como expressos nos grupos anteriores. Nesta 

classe vigora o lugar do trabalho, o lugar de si mesmos, conforme indicado 
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pelos verbos: levar, receber, comprar, costurar,  na mesma constelação lexical 

em que aparecem os substantivos costura, máquina, negócio e também 

somos, a gente, mulher.  O receber indica o benefício como meio de trabalho 

ou a remuneração pelo trabalho que deve  resultar em produto que se vende 

para remuneração.  

  
M: Nós somos #as pessoas até eu creio até felizardas. #Ganhamos muitas 
coisas. Hoje em #dia nos #atualmente nos #recebemos o nosso #espaço, #né 
#ganhamos um #espaço #pra #trabalhar, quer dizer, então a #gente pagava 
aluguel, agora nos #ganhamos um #espaço, #ganhamos #maquinas 
#entendeu?  
 
... não tínhamos #maquina eu #mesma tive que #levar a minha da minha #casa 
e tantos outros também tiveram que #levar, #né, e os marido cobrando da 
#gente, que a #gente #trabalhava o #mês #inteiro, e a #gente em – vez – de  
#levar #pra dentro - de #casa, #tirava de #casa #pra #levar #pro 
#empreendimento. 
 
M: E, exatamente, #passamos 8 #meses #pra ter uma pequenina #retirada, 
#né, inclusive a #incubadora que nos assessorava, #né, achava ate 
interessante, na #época em - que #chegou a #primeira #retirada, que não é 
pagamento, #chama se #retirada, #... mas #trabalhamos como #cooperativa 
#entendeu? micro empresa, porque nos tínhamos que ter nota. E #cooperativa 
tem que ter #numero de cooperado e a #gente tinha que registrar nosso 
#empreendimento, #né. 

 
 Diferentemente do grupo dos atendidos, em que a ideologia 

prevalente parece ser de ordem mais religiosa, neste grupo o embasamento 

ideológico mais visível foi o do empreendedorismo, do fazer por si mesmo. É 

possível verificar como polos contrários nos enunciados as ideias de sacrifício 

e prazer.  Apesar dos percalços enfrentados, o difícil, o batalhar, a demora pelo 

resultado, o trabalhar sem a garantia do salário expressam também o prazer 

por alcançar os meios para realizar o que pretendiam. O fazer tudo direitinho, 

sem depender do técnico do projeto, significa aprender, ser aplaudido porque 

conseguiram fazer a distribuição dos ganhos conforme as expectativas dos 

técnicos; ou seja, conquistar a autonomia do empreendedor. A ideia de 

desenvolver conhecimento é algo muito valorizado porque, segundo os 

enunciados,  aponta mudança da condição e até da percepção da identidade. 

Porém, os participantes não exploraram o que vem a ser essa identidade.  

E: Então, eu hoje penso #diferente. Qual ação que tem meu voto, qual a 
ação que eu, #Edu, perante a #sociedade, numa ação minha, o que que 
eu #posso ta #fazendo? Então eu #acho que o #projeto #social ele 
#força a pensar e #força a #pessoa em si em se #encontrar e se 
identificar...  Então eu #acho que um #projeto #social as #vezes 
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também #traz um pouco #daquela identidade, porque que que eu sou 
assim? 
 
M :É #difícil as pessoas #trabalhar o #mês #inteiro e #chegar no #final 
#do #mês não ter nada... Mas isso não acontece mais por-que? Porque 
nós, como somos #cooperativas estamos já ta em 2009, mas é como se 
tivesse começando ainda não é fácil #chegar no #mercado, #comprar 
#matéria #prima, porque a #gente não tem... 
 
E: E a #gente tava acostumado a #trabalhar e no #final #do #mês 
#receber o holerite, # né seu contracheque. A #gente tem que batalhar 
#pra ter, #tirar um trocadinho no #final #do #mês, quando # é a #gente 
não #chamou eles [os técnicos do projeto] #pra fazer a #divisão, e nós 
#fizemos tudo direitinho, #né$#as #retiradas tudo direitinho, #né, fomos 
até aplaudidos por esse #motivo, porque a #gente não ficou em cima 
das pessoas da #incubadora, na #época era a #incubadora da 
#Fundação ABC, eu acho que não #existe nem mais essa 
#incubadora...mas eles têm muito que ensinar ainda #pro povo 
#entender, porque é #difícil.  
 
#Pra mim #valeu a #pena. Que a #gente #aprende a cada #dia. A 
#gente #aprende a lidar com #as pessoas, #né ! A #gente #aprende, 
por exemplo, no momento que a #gente é convidado #pra #participar de 
um fórum, é chato! 
 
E: A #gente #aprende #né...por causa que eu #chegava lá, eu 
#aprendia matemática, #aprendia mais e menos, e #divisão e 
multiplicação. #Chegava em #casa, não usava #pra nada. Então a 
#casa da #passagem #trabalha com crianças, ai a #casa da #passagem 
juntamente com a #Fundação ABRINQ conheceu esse projeto, e ai 
#levamos #pra lá, onde me #chamaram e eu #participei.  

 
 Os contrários  são observados também na comunicação verbal e 

não verbal. Na explicação do projeto social cooperativa, preponderaram  o 

trabalho difícil, o resultado demorado e pequeno frente à imensidão do esforço. 

E quando configuraram o projeto social com os objetos da mala, não surgiu o 

lugar do trabalho, mas do lazer representando um circo; ou representaram 

ferramentas como instrumentos para planejar o que desejavam.   

Nas classes 2 e 3 - Projeto felicidade e Projeto planejamento -os participantes 

elaboraram seus pensamentos, apoiando-se um na expressâo do outro e 

complementando-se mutuamente. No conjunto das falas circularam 

representações com noções de teoria de projeto e de planejamento. Os 

participantes articularam suas ideias em dois planos, buscando construir seus 

conceitos  –  a ideia do que se quer, o desejo, busca de felicidade, com o lado 

pragmático da técnica  de planejamento. 
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Os substantivos projeto, pessoa, sociedade, felicidade, força, possibilidade, 

conhecimento, vinculados aos verbos buscar, trazer, agregar, forçar, 

transformar, posso (a), descobrir (iu) indicam a noção teórica do planejamento.  

Diante das perguntas: o que é projeto social ? Para que serve ? O que é ético 

no projeto social ?, expressaram ideais pertinentes à esfera do 

desenvolvimento e transformação pessoal e social, sendo que o projeto social 

deve visar o coletivo e a felicidade, associando este termo com a questão ética.    

  
J: #Platão, #acho que foi #Platão que falava, que a #ética e um bem 
comum na #sociedade. Então o que faz a #sociedade #feliz é a 
#questão #ética né? Então seria um #projeto #social você #buscar a 
#felicidade #da #sociedade em si...  

 
 Interessante notar no enunciado acima que, principalmente os 

participantes mais jovens, procurando objetivar o que significa ético em projeto 

social, evocaram seus conhecimentos a partir do que aprenderam nas 

respectivas experiências educacionais. Todavia na situação do grupo estes 

conhecimentos emergiram e permaneceram como ideias abstratas 

(desvinculadas das situações concretas da cooperativa e outros projetos que 

apresentavam).   

 
Eu #acho que é #meio que você #pegar e que cada um que ta aqui, 
quando pensa em #projeto #social pensa em varias melhorias em 
#questão de #ensino, em #questão de #vida #coisas que nós vimos no 
cotidiano. 
 
 EDU: Ah, #sei lá o #projeto #social pra quem #sabe #usar #serve pra 
muitas #coisas. E só #saber #usar. #Igual Bombril, né, eu #acho que 
não é para #uma #pessoa não é individual. 
 
De #dar #possibilidade de também as #pessoas #conseguirem 
#transformar a realidade onde vive. E eu #acho que #uma #coisa legal 
do #projeto #social e isso. 
 
Vamos montar alguma #coisa pra o bem #da nossa #sociedade. 
#Buscar #trazer #uma renda pra cá, todo mundo trabalhando. Eu #acho 
que o #projeto #social #visa isso, né? Eu #acho que tem muito 
#daquela #maneira de #dar: o que fazer também, pra ter essa #vara de 
#pescar, né. 
 
Então, é #ensinar, é #meio que o #projeto #social ele muda essa #visão 
de o porque #da #questão xis. O porque eu aprendo matemática, ou 
porque eu tenho que aprender #inglês? Então #acho que o #projeto 
#social ele #pega #coisas e faz as #pessoas aprender a pensar em 
#sociedade. 
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Mas eu #acho que o #projeto #social tem esse #objetivo de 
#transformar. E de #transformar #agregando. E então eu #vejo que a 
#missão, vamos #dizer, dos #projetos #sociais, na minha #visão, seria 
de diminuir desigualdades de #distribuir #oportunidades...então, eu 
#acho que #projeto #social #traz isso mesmo, que é a #sociedade, a 
#universidade, ela trás um #tipo de #conhecimento. 
 
 Localizaram projeto social relacionado à classe social sem 
nomeá-la ou explicá-la:  eu não #sei, eu #acho que algumas #pessoas, 
podemos #dizer, que outras #pessoas dependendo #da classe #social, 
#poderia #buscar isso de #uma outra #maneira... 
 
 O projeto adjetivado pelo social é visto como meio de 
transformar, levar o bem, a felicidade: ora visto como bem material, ora 
como capacidade - conhecimento, pecepção, agregar.  Mas o que é 
felicidade ? Transformar o quê para quê ? Esses conteúdos não foram 
explorados pelos participantes. Parecem significados que se explicam 
por si, existentes e acabados, como dizem: ...questão de ensino,  de 
melhoria de vida, coisas que nós vimos no cotidiano... . 
 
F: #Acho que esse daqui chega #próximo, porque é levar o bem a 
alguém, e independente #disso, que isso #ocorra um #impacto na 
#pessoa, eu #acho que você #agregar algum #conhecimento, #dá 
#felicidade ou #dar #uma outra #visão de percepção 

 
 Os termos da classe 4 apontaram o lado mais técnico do 

projeto (planejar, objetivo, estratégia, tempo):  

 

...em #atividade, o - que que eu vou ta fazendo pra que aquilo 
#aconteça, #os materiais, o #público alvo. Então #planejamento acho 
que #responde, e porque que eu #peguei a #mala, porque eu acho que 
#mala você #pode ta #pensando #numa viagem, né. 

 
Então projeto é #planejamento, é o objetivo, #estratégias, #atividade, 
#tempo, quem  é o responsável. Então o que é projeto, acho que 
#planejamento #responde isso porque quando #num #planejamento 
você #pensa em #tempo, qual é o #tempo que eu #quero ta atingindo, 
que #tempo eu pretendo #fazer com  que esse projeto #aconteça 
#rápido, #aconteça #numa forma #continua, 

 
 E também denunciaram a noção de distância entre o pensar e o 

realizar, e novamente o enfrentamento de dificuldades: 

 
J : Então, é construir. #Vai construindo, #vai #pensando, dando formato, 
#vai #colocando #os tijolinhos, #vai #pensando um pouco como você 
#queria. 
 
F: Agora sou eu? Eu #peguei a #bola por #causa que a #bola e como 
projeto, que a gente nunca sabe pra onde a #bola #vai #pingar, um 
projeto #pode começar com uma #meta e #terminar com outra. 
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V :  To #tentando entrar #nesse mundo, que e bem difícil de entrar, mas 
meu projeto e entrar nele. Eu escolhi o #band aid, por #causa que é 
aquilo que eu #precisava, sabe? Curar a #ferida que eu tinha naquele 
#momento. Eu acho que #representa bem o que  é  um projeto social. 

 
Mas o enfrentamento das dificuldades parece ser representado como 

parte inexorável da vida do empreendedor, com seus percalços de 

aprendizagem e obstáculos de acesso a recursos para produzir e receber a 

partir do produzido. Não foi aqui incluída a crítica das relações de mercado 

produtoras de tais dificuldades. Além disso, são “apenas” dificuldades e não a 

própria negação no objetivo do projeto social, que visa estabelecer relações de 

trabalho no mercado que tornem possível a coexistencia de outras formas de 

relações de produção que não as hegemônicas.  

 

   A dinâmica grupal dos protagonistas  
 

Este grupo funcionou de forma bem diferente em relação aos outros 

grupos de beneficiários, inclusive com maior tempo de sessão: 3h50. 

Constituída por narrativas mais descritivas dos participantes sobre suas 

histórias de vida,  experiências nos projetos, percepções, a sessão transcorreu 

sem evidenciar conflitos, divergências de opinião. O clima era de 

espontaneidade,  prevalecendo atitudes de abertura para a escuta do outro,  de 

interesse pelo desenrolar dos acontecimentos e pelas perguntas da 

pesquisadora. Mesmo depois de mais de três horas de sessão, os participantes 

indicavam vontade de continuar. Trabalharam de forma independente da 

pesquisadora, apresentando pertinência ao objeto em questão. Mas a 

disposição em elaborar os pensamentos, questionar, problematizar não se 

verificou.    

As configurações com os objetos, proposta para representar o que 

pensavam, foram construídas individualmente, com poucas peças e muita fala, 

sem que os participantes explorassem a experiência de uma construção 

coletiva, como verificado no grupo 1 e 2.  Apesar do longo tempo da sessão, 

das falas pertinentes à temática,  consideramos que o grupo não entrou na 

tarefa de investigação. Atintente ao papel de pesquisadora, nos limitamos a 

formulação de algumas sínteses dos longos enunciados,  buscando provocar a 

emergência de questões ou outros pensamentos.   
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Os registros da observadora e sua elaboração com a pesquisadora 

apontaram potencial não explorado de reflexão no grupo, cuja realização 

dependeria do apoio de mediação que problematizasse o material 

disponibilizado. Mediação que pudesse ajudar o grupo a identificar ideologias 

contidas em suas ideias de felicidade, bem, identidade, transformação.     

  
IV -2. 2 Grupo 4: Técnicos   

 

O grupo de técnicos foi constituído por profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento (antropologia, filosofia, pedagogia, sociologia e serviço 

social), sendo quatro homens e quatro mulheres atuantes em ONGs  do campo 

de intervenção socioambiental, de educação de crianças e jovens, de direitos 

dos migrantes, programas de extensão de universidade caracterizados como 

projeto social de saúde e Secretaria de governo municipal. A faixa etária 

situava-se entre 25 e 45 anos. Os lugares de moradia não apareceram na 

apresentação e sim as pertenças institucionais.  

Notamos no corpus gerado pelos técnicos proporções de classes 

categoriais que se diferenciam muito entre si. Depois da classe 1, a 2 é maior, 

com quase 40% dos léxicos; as classes 3 e 4 são pequenas, com 9,71 e 7,91% 

dos léxicos, respectivamente36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 A análise do corpus do grupo de técnicos apresentou cinco classes lexicais, das quais 
analisamos quatro, iniciando pela classe 2. Isso porque a classe 1, embora incorporasse a 
maior proporção de palavras, não se mostrou significativa ao limitar-se à explicação e 
esclarecimentos da pesquisadora sobre a técnica de grupo utilizada. 
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Quadro 8.  Classes categorias do grupo de técnicos 

 
Classe 1: 42.81 

 
Dinamica do 

grupo  

 
Classe 2: 39,57 

 
Jogo de forças 

 
Classe 3: 9.71% 

 
Trabalho Educação 

Criança 

 
Classe 4: 7.91 

 
Orientação  

principio ético  
 
18.22    mala                      
11.94 * 7 voces                  
11.01    palhac+                 
11.01    vou                        
  9.59    gostari+                 
  9.59    gost+                     
11.01    objeto+                  
11.59    pens+                    
  9.59    pergunt+               
  8.41    tent+                      
  8.19    respond+         
 

 
34.54     ach+                     
20.84     forca+                  
17.58 * 1 tem                     
16.59 * 7 no                       
14.71     vez+                     
14.61     publ+                   
14.24 * 5 que                     
13.36     soci+                    
11.87     quest+                  
11.50 * 7 esta                     
10.97     lev+                      
10.35     projeto+               
  9.38     jogo+           
 

 
93.14    trabalh+                    
86.47    crianca+                    
66.49    paul+                       
56.84    educacao                    
57.01    saude                       
57.01    jovens                      
47.33    dolescente+                
47.30    area+                       
40.04 * 3 sou                         
37.90    escola+                     
37.73    santa                       
37.73    ano+                        
29.91 * 0 estou                       
28.69    estat+                      
28.58 * 4 com                         
28.19    jovem                       
25.45 * 7 na                          
22.68    privad+                     
19.73    governament+               
16.59    form+                       
14.68    ambient+                    
14.68    cidad+                      
11.22    arte+                       
14.68    sujeito+                    
14.68 * 2 ha                          
13.13 * 4 em                          
11.22 * 8 dois 
11.22    goz+                        
11.22    condic+                     
 

 
59.25    orient+                     
47.87    dev+                        
34.18    princip+                    
29.05    etico+                      
28.97    perspectiva+                
25.06    assum+                      
25.06    concord+                    
25.06    disputa                     
25.06    fato+                       
25.06    sociedade                   
23.88    seja                        
18.96    gest+                       
17.03 * 0 estado                      
14.37 * 7 nosso                       
14.91    vis+                        
14.82 * 5 mas                         
14.37    dialogo                     
12.03    espaco+                     
12.03 * 7 alguns                      
 

 

 

A classe 2, que trata do jogo de forças, relaciona-se diretamente com a 

4, que trata de orientações e princípios éticos.  A ideia mais forte foi o 

projeto social caracterizado como resultante do jogo de forças dos atores, 

atuante no campo de sua produção. Tal representação trouxe como 

substantivos de maior densidade: força(s), social, projeto e jogo; dois deles 

usados como compostos - jogo de forças e projeto social.  Os adjetivos social e 

pública (o, as,os) foram usados para indicar atributos do projeto. Houve dois 

verbos de maior preponderância: ach+ (acho, achei) e levar (levando, levada), 

sendo que o verbo achar é o que apresenta maior peso.  

Entre os substantivos apareceram público-alvo, de forma geral, e as 

organizações sociais em relação com o Estado no campo de forças atuantes:  

M: Eu #acho que #projeto #social e um esforco arbitrário, #daí a   idéia #do juiz, 
#do #árbitro no caso. #As #pessoas que se engajam no #projeto, instituiçôes, 
de ter algum controle sobre a #realidade. 
 
Eu #acho que, eu coloquei esses outros, além #do #rinoceronte, porque você 
tem #uma #série de intercorrencias durante o desenvolvimento #do #projeto. 
Pelo menos a gente enquanto área #pública, a gente #percebe o #jogo de 
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#forças, #uma #série de #coisas que vão dando esse #movimento aqui pra 
jogar a favor, ou contra. 

 
Ele não vem enquanto #pessoa física, ele vem enquanto #uma #pessoa que 
vem abrir caminho pra #ocupação, pra terceirização #dos #serviços. Eu #acho 
que tem #uma complexidade no #jogo de #forças que está #dado no campo 
#social, #nesse #contexto, que é #grande. E #dai remete a o  que-e função #do 
Estado, qual o papel #das organizações #sociais, qual o papel #dos #projetos. 

 
Interessante observar que os técnicos não aparecem no citado campo 

de forças como atores que portam força também. Dizem sobre “a gente 

enquanto área pública”; “essa correlação de forças que você vai percebendo”. 

Estariam se posicionando como entes institucionais, isentos de força?   

#Dai remete a #questão #do #processo de #construção de um #projeto, entre 
os #diversos #atores da negociação possível, #daquilo que é possível. Pactuar 
ali entre #as #pessoas, você tem lá o judiciário, você tem lá o executivo, você 
tem lá #uma organização #social parceira. 

 
Então quando você faz um #projeto você tem mesmo #uma #possibilidade e 
limitações, #às #vezes muito #grandes. Essa correlação de #forças que você 
#vai percebendo #num andamento #do #projeto ela é muito #presente. 

 

A #gente tenta construir uma #perspectiva de como #deve ser a #gestão 
#desse #espaco público e eu tenho #dificuldade também de uma abstração 
exagerada, que no #limite é também a #disputa sobre o que o estado #deve 
#fazer e o que o estado não #deve #fazer. Quer #dizer, cada um #vem 
trazendo, então #os atores #desse projeto teriam que ter, eu #concordo com 
esta coisa de ter #princípios #comuns e #concepção #comum. 
 
Mas o #fato de se ter alguns #princípios pode #nortear uma #ação tanto 
#profissional quanto #institucional. Vai te dando um parâmetro de #limites de 
atuação, o que pode #fazer, em que #direção você vai. 
 
M: Em algum #momento, mas esse #momento nunca #chega concretamente, 
ou ele é muito raro #seja porque #os #programas são de natureza muito 
complexa, #seja porque a #gente de #fato não #coloca como #princípio #ético 
de nível, que #orienta todas as práticas, todos #os #recursos, a #gestão do 
orçamento. 
 
(Eu sempre acho que atuar no serviço público é entender que você tem 
contradições e dentro dessas contradições e dentro delas você tem 
possibilidades de criação). Mesmo que às vezes as coisas não estejam dadas 
favoravelmente. Acho que é por isso. Ficou mais forte; acho que o animal 
[objeto da mala de representações] vem com mais força mesmo... Essa 
sensação de enfrentamento de não ser #uma #coisa imposta, mas ter o 
envolvimento #das #pessoas, #dos #diversos #atores. 
 

Associando-se esse fato à forma como os profissionais constroem os 

enunciados, nos quais o verbo mais usado em sua conjugação acho, 

observamos o cuidado de não afirmarem algo sobre o qual não têm certeza 

 80



(como os beneficiários), de modo a não se comprometerem com os 

enunciados, marcando posições.  Não só no conteúdo do que foi dito, mas na 

forma como interagiram houve esse não posicionamento no mencionado 

campo de forças: uma fala depois da outra, não entrada em possíveis zonas 

conflituosas, o trabalho pautado pelas perguntas da pesquisadora.   

Uma segunda idéia é a serventia do projeto social, em que continua 

presente a ideia do jogo de forças, mas ausente o que é 

movimentado/desejado pelas forças. Buscamos decifrar o que seria o objeto 

concreto em disputa no jogo de forças.  Quando apareceu algo que pode ser 

entendido como conteúdo, apresentou-se um pouco vago, geral, ligado aos 

direitos abstratos de participar: sair daquela vida [mas que vida?], envolver as 

pessoas [em razão do quê?], um processo coletivo [para quê?]:  

Eu #acho que isso tudo, um #projeto #social também #serve como um combate 
a ignorância, mas ignorancia no #sentido daquele #publico desconhecer 
determinados #direitos, desconhecer determinadas oportunidades de sair 
daquela vida. 

 
A noção de direito social na perspectiva histórica de sua elaboração 

poderia ser uma referência para responder às perguntas; e aí novamente 

encontramos os contrários ideológicos veiculados nos enunciados de política 

do Programa Bolsa Família, como vimos entre os beneficiários: ser a 

concretização de um direito (produzindo emancipação da pobreza) ou produzir 

acomodação e apatia por parte de quem o recebe.  

 

#Acho que tem #uma #dimensão que tem que ser #levada em conta que é a 
#dimensão histórica. Se analisar [o Bolsa Família] #nesse caso 
especificamente sem #levar em conta a tradição #das #políticas #públicas no 
Brasil, destinadas #às #pessoas pobres... 

 
Uma idéia é de construção, por isso que eu pus esse aqui. E #às #vezes 
#acontece #dos nossos #projetos #serem um pouco na linha de deixar a 
#pessoa acomodada e #achar que é isso mesmo e não provoque nenhuma 
mudança. 

 
 Os léxicos apresentam também os lados contrários de escolha – 

esforço arbitrário – ou imposto; definido pela política a serviço da mudança ou 

manutenção da realidade social; para mudar, mas também para deixar as 

pessoas acomodadas; para construir conhecimento de direitos, mas também 

como ferramenta de manipulação.   

Êle [projeto social] é um recurso entre vários outros e que dado numa 
conjuntura política positiva, isso levado a sério, de acordo com a necessidade, 
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ele funciona. Mas,  muitas vezes ele também e manipulado. Nem sempre ele é 
suficiente, mas às vezes ele cabe. 
 
Uma terceira ideia é a dimensão histórica, o movimento e a construção, 

na qual apareceram associados os termos projeto social, política pública e 

questão ética: 

C: Não. Eu #acho que a #política é definidora #dos #projetos. O #projeto é na 
verdade a #construção intelectual e #pratica da #possibilidade de #intervenção. 
 
Se a política #vem, direciona e da #espaço, o projeto #assume configurações 
que são diferenciadas né, mas #os eixos #principais estão vagando por ai. 
 
Esse #programa [Bolsa Família]  tem que ser analisado nessa #perspectiva. E 
nessa #perspectiva talvez ele #seja necessário, mas talvez o problema é esse-
mesmo, ser exclusivo, #ganhou um pouco de exclusividade. 
 
 Mas eu acho que esse também é um certo #dilema #ético das organizações, 
porque se #os projetos são finitos, eles #deviam se #orientar pra que a sua 
utilidade #seja relativa. 
 
Mas há #concepções que gozam de um status que as nossas ainda não 
gozam. E acho que a #disputa é #desigual por isso. Porque nesse caso 
especificamente como o estado #deve ser gerido. 
 
Iisso #orientou em alguma medida algumas políticas. O que não significa que 
essas políticas são mais geradoras de mudança social. Mas acho que elas 
#assumem uma #perspectiva, de #visão de #mundo, de #visão #desse sujeito, 
que e mais favorável a quem esta lutando numa determinada #perspectiva de 
direitos, por exemplo. 
 
 Não #necessariamente #pro território. Qual é a #concepção que #orienta a 
nossa #concepção da política? Não é a #concepção da #sociedade civil. É a 
#concepcao partidária. O que falta nos governos é uma certa #concepção de 
como se produz a política que e hegemônica. 
 
Não fica claro qual seria o conteúdo ético presente nas decisões 

políticas do Bolsa Família.  

 

Princípios éticos  

Sociedade, fato, gestão, visão, Estado, diálogo e disputa foram os 

substantivos que estruturaram as narrativas sobre o tema, os quais emergiram 

especialmente diante das perguntas: qual a serventia do projeto social ? e o 

que é ético no projeto social? O pano de fundo do jogo de forças prevalece. Os 

enunciados circularam entre todos os participantes como uma ciranda, sem 

problematizações ou conflitos. O verbo concordar foi um dos mais 

representativos. Noções diferentes apareceram nas descrições, não como 
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oposições, mas como perspectivas: (1) os limites ou finitude do projeto que 

deveria ser tratada pelos profissionais junto aos participantes, (2) os direitos 

sociais como parâmetros de direção dos projetos e (3) a política como lugar de 

concepções diferentes e de participação do público incluído na gestão do 

projeto.  

Os limites e a finitude do projeto social são dados pela gestão do 

orçamento, questão que, segundo eles,  deveria ser tratada também pelos 

profissionais, e não é.  

A#gente tenta construir uma #perspectiva de como #deve ser a #gestão 
#desse #espaço público e eu tenho #dificuldade também de uma abstração 
exagerada, que no #limite é também a #disputa sobre o que o Estado #deve 
#fazer e o que o estado não #deve #fazer. 
 
#Quer #dizer, #os atores #desse projeto teriam que ter, eu #concordo com esta 
coisa de ter #princípios #comuns e #concepção #comum. 
 
Mas o #fato de se ter alguns #princípios pode #nortear uma #ação tanto 
#profissional quanto #institucional, vai te dando um parametro de #limites de 
atuação, o que pode #fazer, em que #direção você vai. 
 
Em algum #momento, mas esse #momento nunca #chega concretamente. Ou 
ele é muito raro. #Seja porque #os #programas são de natureza muito 
complexa, #seja porque a #gente de #fato não #coloca como #princípio #ético 
de nível, que #orienta todas as práticas, todos #os #recursos, a #gestão do 
orçamento. 
 

 

Os direitos sociais são os parâmetros do que deve ser considerado 

ético; apareceram como algo já dado (no discurso), consensado, compartilhado 

por todos, como as próprias afirmações - por princípio - ou como algo a ser 

construído :  

 

 M :O que pode #orientar é voce ter #clareza de direitos sociais, essa 
#perspectiva de quais são #os direitos. Eu acho que se num projeto social você 
tem #princípios e #clareza #dessa #perspectiva de construir, referendar direitos 
sociais, você esta num #campo que mais seguramente é #ético. 
 
Agora um outro #princípio é essa questão da participação, da #gestão, como 
um #elemento fundamental, #quer #dizer não sobrepor e ter #espaço de 
#diálogo e de construção. 
 
Entao me #parece que talvez a #gente tenha #dificuldade de #superar essa 
#perspectiva, mas eu acho ela útil, que é a #disputa hegemônica das 
#concepções se baseiam também naquilo que o estado #deve #fazer, este 
estado. 
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E o nosso #esforço como #sociedade civil, que não se restringiria nem somente 
às ONgs, mas da qual elas #fazem parte, a #gente se #coloca assim, nesse 
#campo, 
 
Mas eu acho que esse também e um certo #dilema #ético das organizações, 
porque se #os projetos são finitos, eles #deviam se #orientar pra que a sua 
utilidade #seja relativa. 
 

Mas o que fundamentaria  construção de direitos? O que fundamentaria  

o conteúdo do que é ético? Fica como questão aberta.  

A terceira idéia diz respeito à relação entre concepções de política que 

orientam investimentos, o Estado como agente financiador dos técnicos 

mediadores de projetos e a participação dos beneficiários na gestão, incluindo 

orçamento. A função do Estado é questionada - ele apareceu como portador da 

política e, em algumas afirmações, como não representante do todo, e sim da 

visão do partido político.  

 
Nosso #esforço é sempre que o Estado, alguns #querem que o Estado financie 
a #gente o tempo #inteiro, mas mesmo assim é uma #visão normativa sobre 
como #deve agir o Estado... 
 
O que #orienta a nossa #concepção da política? Não é a   #concepção da 
#sociedade civil. É a #concepção partidária. O que falta nos governos e uma 
certa #concepção de como se produz a política que é hegemônica. 
 
Na abordagem da política e da participação surge novamente a 

correlação de forças no campo das políticas que definem os projetos e a 

desigualdade de poder.  

 
Qual é a #concepção que #orienta a nossa #concepção da política? Nao é a 
#concepção da #sociedade civil ! É a #concepção partidária. O que falta nos 
governos e uma certa #concepção de como se produz a política que é 
hegemônica. 
 
E o nosso #esforço como #sociedade civil, que não se restringiria nem somente 
às ONgs, mas da qual elas #fazem parte, a #gente se #coloca assim, nesse 
#campo, 
 

 

  Outra representação construída entre os técnicos fala sobre trabalho- 

educação-jovem. Está circuncrita na classe 3 com a menor densidade (8% do 

corpus), trazendo narrativas referentes à  apresentação de si e do trabalho que 

realizam no projeto.  

Os substantivos: trabalho, educação, criança, jovem e jovens, 

adolescente, (São)Paulo, formação, ambiente, cidade, sujeito foram associados 
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aos verbos auxiliares: sou, estou e aos adjetivos : paulista, governamental. Os 

léxicos referentes a trabalho, seguidos do adjetivo paulista preponderaram, 

porque foram acionados pelos participantes para a própria apresentação no 

grupo. A co-ocorrência dos substantivos educação, criança e jovem também 

diz respeito à area de atuação e aos sujeitos nela envolvidos.   

Essa classe se dá quase que inteiramente no início da dinâmica, quando 

a pesquisadora pede ao participantes que se apresentem de forma 

espontânea. Importante destacar que o pedido de apresentação vem seguido 

do esclarecimento de que foram convidados por se tratarem de profissionais, 

técnicos que atuam em projetos sociais,  para serem sujeitos de uma pesquisa 

de doutorado sobre a temática. Isso nos leva a supor uma possível influência 

na forma de apresentação, com os participantes buscando ressaltar atributos 

acadêmicos e de conhecimento da área.  

Vejamos então alguns dos enunciados ilustrativos :  

Dei aula durante muito #tempo, sou professor de #história e filosofia, #formado 
#pela Católica de Salvador e PUC de São #Paulo. Hoje #atuo com projetos de 
comunicação #ambiental #pra #comunidade, #empresa, #criança, adulto, 
#jovem. Estou como #coordenador do Instituto Ecoar$ 
Sou baiano estou há 13 #anos em São #Paulo, toda a minha #vida profissional 
foi #voltada #pra #área social. #Trabalhei muito #tempo com #criança e 
#adolescente. 
 
Sou #paulista também, nasci em Santos e vim #pra cá #criança, ainda. Sou 
#formado em ciencias sociais, ja dentro do mestrado entrei #pra #área de 
#saúde e #trabalho com #formação médica, na #área de #saúde pública, na 
#Escola #Paulista de Medicina, #Santa Casa de São #Paulo. 
 
#Trabalho com #circo #escola. Atualmente estou como diretora de um #circo 
em Guarulhos, eu #trabalho com #crianças e #adolescentes, um #trabalho 
sócio educativo com #crianças e #adolescentes, apaixonante.E uma das 
unidades de uma instituição que é o Instituto #Crianca #Cidadã. Aqui em São 
#Paulo tem vários #lugares. Um #trabalho de #arte #educacao com 700 
#jovens onde tem capoeira, música, teatro, #artes. 
 
Houve apresentações longas, detalhadas, com os participantes 

procurando definir bem as formações e pós-graduações, o trabalho que fizeram 

e fazem, com quem trabalham, área de atuação e as posições que ocupam: 

coordenador, diretor... Daí os verbos auxiliares ser e estar serem os mais 

representativos. Tal tipo de dinâmica e exposição das ideias pareceram ser 

movidas por uma uma identificação com a pesquisadora, da qual buscaram se 

aproximar. Ao contrário, a aproximação entre os pares mostrou-se frágil, 
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embora as falas fossem bem distribuídas, parecendo orbitar em campos de 

pouco atrito, com um tipo de cooperação mais superficial, cordial, 

aparentemente evitando entrar em zonas conflituosas.  

Outros dois assuntos que emergem da classe categorial dizem 

respeito: (1) à concepção de sujeito-beneficiário, que pode ser ressignificado 

nas práticas de projeto, como acontece com o conceito de jovem e juventude,  

e (2) às instituições que tratam da coisa pública no contexto da 

responsabilidade social empresarial :  

 
Quem é esse #sujeito, que status ele #goza. É o #trabalho das várias 
#organizações nos projetos sociais, #ao mesmo #tempo uma parte dessas 
#organizações #atuando também no debate #político #amplo, ai sim na 
#relação #estatal, foi gerando uma maneira de conceber projetos com #jovens, 
por #exemplo...  
 
Se nos pegarmos o #trabalho com os #jovens nos #anos 80 e #anos 90, 
basicamente #jovem era sinônimo de #adolescente aliás, a palavra #jovem era 
utilizada para um #determinado grupo social, que não eram os #adolescentes, 
ou as #criancas ou #adolescentes pobres. 
 
... ja reconhecem concepções que eram algumas rejeitadas e muitas 
desconhecidas, como úteis e necessárias #pra uma #determinada ação com os 
#jovens. Entao #considerava a idéia de #educação, #desenvolvimento integral, 
#sujeitos de direitos de que não necessariamente pobres ou ricos, mas a 
#condição de #vida como um problema transversal aí tudo que é #empresa, 
#financiador, quer #investir nesse projeto de #responsabilidade social, mas que 
#responsabilidade social? Que #responsabilidade social é essa dele 
simplesmente ter possibilidade, uma mega #empresa que tem grana #pra 
#investir, #pra #trabalhar com dois mil #jovens, mas não, prefere #trabalhar 
com 20. 
 
Enunciados sobre quem são os participantes se conectaram com a 

descrição das organizações promotoras dos projetos, trazendo a figura da 

intersetorialidade, das redes, das instituições públicas e privadas que os 

assumem. Entre elas, as empresas e a figura da responsabilidade social 

questionada. O questionamento nesta classe diz respeito às quantidades e não 

ao conteúdo: montante de investimentos e escala de pessoas atendidas versus 

o que poderiam atenter.  

 A análise dos dados e da dinâmica grupal dos técnicos, comparada a 

dos beneficiários, apresenta uma situação bastante diferente. Um primeiro 

ponto a destacar é a extensão e o enriquecimento de noções e significados 

sobre o objeto/conceito de projeto social, emergindo significações de direitos 
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socias, perspectivas históricas de políticas públicas e o campo de ação 

mobilizado por um jogo de forças entre os principais.  

Mas, se por um lado o repertório técnico favoreceu em grande medida  a 

ampliação do campo semântico,  por outro,  parece ter sido inibida a reflexão e 

a crítica pelo tipo de conduta observada. A comunicação incidiu basicamente 

no que já era o conhecido e não no desconhecido que poderia emergir na 

situação de investigação, incluindo nesta as próprias relações entre os 

participantes.  

 
IV – 2.3. Grupo 5: Decisores de investimentos sociais  

 
Fizeram parte deste grupo pessoas com poder de decisão nas 

organizações sobre aplicação ou distribuição de investimentos em projetos 

sociais.   

O grupo foi também difícil de se constituir. O maior obstáculo declarado 

para participar da situação de investigação foi o tempo, em razão das 

dificuldades de conciliar dia e horário que pudessem convergir com as 

possibilidades apresentadas pela pesquisadora37.   

Os participantes, três homens e duas mulheres, eram diretores ou 

gerentes de institutos empresariais, empresa financeira e organizações não 

governamentais38. Diferentemente dos beneficiários, os participantes não 

mencionaram idade (aparentando estar na faixa etária entre 35 e 55 anos) e 

local de moradia nas apresentações pessoais, limitando-se à nomeação da 

carreira e organização de pertença.  

As áreas de investimentos declaradas diziam respeito a projetos de 

desenvolvimento comunitário, incidindo nos campos de educação infantil, 

complementar à escola, profissional, saúde, entre outros, projetos 

socioambientais, incluindo educação em trabalho, defesa dos direitos 

humanos, entre os principais.  

                                                 
37 O período dedicado para a negociação dos tempos e formação do grupo foi de 
aproximadamente um mês, maior do que os demais grupos. 
38 Gestores de órgãos governamentais convidados alegaram não poder comparecer no dia e 
horário disponibilizados pela maior parte das pessoas; um deles confirmou presença, mas não 
compareceu, justificando necessidade de responder por compromissos institucionais no 
momento da sessão. 
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 A análise ALCESTE identificou no grupo de decisores o maior número 

de classes categoriais, evidenciando adensamento de informações e repertório 

bastante rico e pertinente ao objeto da pesquisa. Vejamos.  

 

Quadro 9.  Classes categorias do grupo de decisores de investimentos sociais 

  
Classe 1: 15,72 

 
Vida e Padrão 
civilizatório   

 
Classe 2: 

14,18 
 

Mercado e 
terceiro 

setor 

 
Classe 3: 

13,66 
 

Cidade e 
mulher 

feminista  

 
Classe 4: 

22,94 
 

Ética e 
desenvolvime

nto   

 
Classe 5: 7,99 

 
Instituto, 

fundação e 
estruturas 

 
Classe 6: 

25,52 
 

Querer 
oportunidade 

 
 48.44    vida+   
 32.84    padr+                
 32.84     modelo               
 27.77    civilizatorio        
 27.15    preocupacao          
 26.36    planeta+             
 23.65     gente                
 21.01    das                  
 19.62    tipo+                
 18.81    lev+                 
 18.05    qualidade            
 17.58 *  a                    
 17.51     mund+                
 16.70     ir                   
 15.19     melhor+              
 15.19     comunidade+         
 12.91     da                   
 12.88     viv+                 
 11.94    sustentabilidade     
 11.94    realidade            
 11.75    sociedade            
 10.77    pod+                 
 10.72    sustent+             
 10.72    equilibr+            
 10.72    ecoar                
 10.72    consum+              
 
 

 
55.78    merc+            
55.57    setor               
43.53 * 8 terceiro       
36.90     tiver              
30.67    financeiro      
29.99 * 4 segundo      
29.99    garra              
24.47    respeito          
20.87    sonh+             
18.04     vend+           
15.80 * Coutinho       
13.80    desejo            
13.27 * 7 eu                
12.97     poss+            
12.29     fundo            
11.31     vez+              
10.83     objetivo+      
10.83     ao                  
10.82 *  9 melhor       
10.65     vis+              
10.62     faz+              
 
           
 

 
44.59    cidade+       
44.21    mulher+       
32.02    feminista+    
32.02    favela+       
31.38    pequen+       
30.75    exempl+       
25.08    rede+         
25.08    inserido+     
25.08    creche+       
23.98    nas           
21.95    vem           
20.17    dificil+      
19.11    tribo+        
19.11    famili+       
18.90     igreja+       
16.52 * 3 era           
16.52    pela+         
16.05     dos           
14.52    paul+         
14.41    ano+          
13.71    peg+          
12.89    risco+        
12.89    luta          
12.40     os            
12.04    movimento+    
11.49     polit+        
11.47 * 4 por           
11.43    public+       
10.19 * Ada           

 
34.48    etic+              
25.55    desenvolvi+      
19.26    soluc+             
18.28    pergunt+          
15.68    resultado+        
13.58    poe                
13.58    incomod+         
12.86    problema+        
12.58    ampl+             
12.53    vej+               
12.53    organiz+          
10.78    ach+               
10.61    palavra+          
10.48    pens+              
10.16    medid+            
10.16    atencao  
 
 

 
118.21    instituto+          
118.21    fundac+             
 70.18     estrutur+           
64.54     cria +(r),              
 61.42     empresa+            
 58.33     linha+              
 34.82    internacional+     
 28.54     capt+               
 28.36     recurso+            
 24.69     cultur+             
 24.51     brasil+             
 19.61     direito+            
 18.64     instituic+          
 18.03     grupo+              
 14.16 *  4 depois-de          
 14.16     periodo+            
 14.16     papel               
 14.16     lig+                
 12.28 *  3 foi                 
 11.79     pais+               
 10.82    investimento+      
 10.65 *  4 de                  
  
Chi<10 
 
   9.70 * 7 que-se              
   9.70 * 4 entre               
   9.70     particip+           
   9.70     iniciativa+         
   9.70     gest+               
   9.70     acess+       
 
 

 
25.83    quer+                 
23.85    etc                    
19.11    diz+                   
17.79    oportunidade      
17.79    assunto               
16.03    sistem+               
16.51 * 5 tal                   
14.36 * 9 aqui                  
14.79    sai+                   
14.79    educacao             
14.79    cont+                 
14.79    agua                  
13.67    pesso+                
13.24    lado                   
11.80    convers+             
11.80    climatica+           
10.72    troc+                 
10.72    esper+                
10.72    dando                 
10.72    agradec+             
10.69    acab+                 

 

 
Interessante notar que as seis classes: (1) Vida e padrão civilizatório ; 

(2)  Mercado e Terceiro  Setor ; (3) Cidade e mulher feminista; (4) Ética e 

desenvolvimento; (5) Institutos, fundação, estrutura e (6) Querer oportunidade  

identificam produções discursivas bastante encadeadas entre si, funcionando 

como continuidades temáticas. A linguagem caracterizou-se como bem 

informada do ponto de vista político e técnico-científico, porém altamente 

abstrata, diferenciando-se dos demais grupos, especialmente o dos 

beneficiários.  

 O participantes organizaram suas ideias apoiados nas configurações dos 

objetos, primeiro elaborando-as de forma individual, seguidas de interações 

verbais por meio de explicação do que configuraram com os objetos -  

 88



expuseram seus  pensamentos,  defendendo  posições por meio de 

esclarecimentos,  buscando encontrar pontos de convergência entre diferentes 

posições. O clima de cordialidade preponderou, com todos se mostrando 

cuidadosos na abordagem de posicionamentos conflituosos.  

As narrativas da classes 1 - Vida e padrão civilizatório - interagem com a 

classe 4 - Ética e desenvolvimento. Os participantes trataram de valores e 

visões de mundo como esquemas ideológicos que sustentam as decisões 

sobre os projetos sociais. Discutiram sobre indicadores dos projetos que 

expressam modelos de desenvolvimento. Apontaram a crise instalada no 

padrão civilizatório da humanidade propagado pela sociedade ocidental.  

[Indicador de Resultado] que possa expressar o uso de artigos #locais na 
#comunidade, que aí #entra o que vocês falaram #da #coisa #do 
desenvolvimento #daquela localidade, lá na #comunidade de índios #da 
#amazônia, lá tem a #ver com aquela #realidade.,  
 
...#Da #gente #levar um projeto pronto, algo pronto, esse #modelo que você 
desenhou pronto aí pra que serve pra #comunidade na #amazônia, não tem 
nada a #ver uma #coisa com a outra, é outro processo. 

 
Nos enunciados dessa classe os diálogos evoluíram com a expressão 

do que os participantes pensam, demarcando posições, mas não se observou 

o enfrentamento das contradições.  

 
...Mas #respeito todas as #visões que vocês #colocaram aí que eu acho que 
são super #complementares. 
 
É #cuidar #das #vidas. A #vida de cada um, a #vida #das civilizações, a #gente 
já perdeu muitas nessa caminhada #do ser #humano é a #vida em 
#comunidade, né, a #vida em #sociedade. 
 
#Existe, você tem toda razão, é que a #gente não #pode achar que #existe só 
um #modelo, que esse #modelo #civilizatório, que só ele que #existe, e que ele 
é ruim, também não #pode, na verdade, não é um #modelo único, você sai #do 
#mundo ocidental,você tem #coisas em Bangladesh, você tem #coisas na 
Africa que num acredita. Porque são #comunidades inteiras que dizem olha #da 
pra #gente ser #feliz, #da pra #gente ter #qualidade de #vida sem esse 
#modelo, #do nosso jeito. 

 
Os substantivos vida, gente, planeta, consumo, acompanhados do verbo 

melhorar e dos adjetivos sustentável, ético trazem à tona também a noção de 

cuidar associada a projeto social, tal qual abordada entre os beneficiários.  

Porém, essa noção  não se refere às pessoas em situação de desvantagem, 

desvalidas, doentes e pobres ou aos papéis familiares e intituições tradicionais 
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como a escola,  tal como circulou nos outros grupos. É o cuidar da vida em 

sentido abstrato. Os participantes, aqui, procuraram fazer a crítica das 

ideologias tidas como hegemônicas pela contraposição com outras ideologias.  

#Valores que #levam a #gente a uma #sociedade de #consumo a #gente cria 
doenças enormes, nas psiques #humanas e nas #vidas #das pessoas, que é: 
não tenho canal #da #coletividade. 
 
Esse #padrao, esses #padrões burgueses. E foram #padrões absolutamente 
massificados no #mundo todo e #geraram um #modelo de #consumo, e de 
desperdício, e de predação, absolutamente insustentavel. 
 
Foi vendido pra #gente, eh, a revolução industrial, #levou #do #século 
dezesseis ao #século dezoito, pra se #estabelecer, né e ela estabelecida foi 
vendido pra #gente que ser #feliz era a #gente conquistar #coisas, né, cargos, 
salário, #posição, reconhecimento, 
 
#Sustentabilidade para a #ecologia e o que que é #sustentabilidade para a 
#ecologia? É a capacidade que a natureza tem de #sustentar a #vida no 
#planeta há três bilhões de anos, faz três bilhões de anos que a #gente sabe 
que #existe #vida no #planeta, e essa #vida no #planeta se #sustenta em 
#equilíbrio, nós é que aparecemos depois...então se ele e um projeto que não 
compartilha o #tema de preservação #da #vida, e aí não é só #vida nossa, #da 
nossa #especie, como de todas, porque se a #gente não, não pensar #nisso, 
não tem #sustentabilidade nem pra nós, a propriedade #individual, 

 
O tema tratado de forma genérica e abstrata assemelha-se aos 

discursos dos executivos das estatais, bancos internacionais e agências de 

cooperação internacional . Observamos uma polarização entre pensar a partir 

da singularidade do agente-participante e noções mais genéricas da sociedade 

e modelo de civilização. Todavia, a emergência da própria singularidade do 

participante mostrou-se muito tênue.  

E é isso que é uma, acho que é uma #das questões, mais #complexas e 
assustadoras #do #padrao #civilizatório. Ele foi construído pra #gente não ter 
acesso a isso então, você que ta achando isso, e, é um privilegiado, #entendeu, 
você tá tendo, sabe, é verdade, #entendeu, porque você é muito jovem ainda e 
você tem o resto #da #vida pra #pode #ir nesse caminho, e tem, 
a #gente tem que ter #cuidado um pouco pra não se criar rótulos, né, as 
#coisas são assim, o #padrão é esse, o #padrão #civilizatório é esse, eu acho 
que é assim, a #sociedade é dinamica, ela, ela, ela, é, ela #viveu experiência 
#do que tá acontecendo. 
 
E eu tenho que me #sustentar, você não #vive num projeto, você não #vive 
numa #sociedade, que é comunitária, então você só #pode ter a liberdade de 
se impulsionar para #ir para este #mundo se você se você tá assegurado por 
alguma #coisa ou por uma #coletividade, 
 
porque a #gente #vive num #mundo #complexo, e a #gente insiste em enfrentar 
de #forma #linear, com pensamento #linear, com atitude #linear. E não funciona 
#simplesmente não funciona. Então essa é minha grande #preocupação hoje 
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em dia, e é #nisso que eu tenho pautado o trabalho #do #Ecoar, desde que eu 
#entrei lá, eu #entrei no #Ecoar 96, to lá até hoje. 
 
  Os termos projeto social e modelo de desenvolvimento evocam as noções de  
comunidade local e indicadores sociais.  
E o que é #ético #num #projeto #social? É a #busca pelo #desenvolvimento 
#comunitário, talvez entendido como algo que a gente falou desde o início, a 
coisa do #social, a coisa de #resultados não só daqueles mais visíveis e 
óbvios... tem que ser um #resultado #social. E realmente isso #abre uma gama 
de #desafios pra quem ta fazendo #projetos #sociais, enorme. Porque #medir o 
#social, não é #medir o #número de beneficiários que ta sendo atendido que 
eles são #normalmente indicadores tradicionais....um movimento na direção de 
entender a complexidade de #medir o #social. Então quando fala de #projeto 
#social e, #resultados é no #social que tem que #medir, mas assim eu #vejo já 
um movimento, estamos no #caminho, não é ainda um dado concreto, mas 
estamos no movimento de #buscar formas de #medir esse #desenvolvimento 
#amplo, #social, #comunitário, um #projeto que #organiza transformações no 
#caminho do #desenvolvimento, né, no #caminho de uma #situação que se 
desenvolve para outra e que portanto ele tem que alcançar #resultados que a 
#partir de uma #situação, eu vou #chegar #numa outra. 

 
O termo desenvolvimento foi abordado pelos participantes a partir de 

quadros ideológicos diferentes: um deles tratou da crise do modelo de 

desenvolvimento; outro, de projeto social na perspectiva do desenvolvimento 

como algo natural, dado, inquestionável.  

É que #deste lado, a gente tá em #busca, #desta #organização #social 
#legítima, e de tentar #apoiar essa #organização, mas eu #acho que a #análise 
de #classe é fundamental nessa perspectiva....então, pra mim, o #ético #num 
#projeto #social, é o compromisso com a verdade...a verdade do #problema, e 
do grupo #envolvido com ele. 
 
#Acho que essa #palavra quando a gente fala em #projeto #social, tem 
algumas #palavras que tem que vim acopladas, sabe? #Legitimidade, 
autonomia, emancipação, participação, elas são #absolutamente imbricadas 
nesse #sentido, senão não é #projeto #social 
 
#Num #processo #amplo, participativo, mesmo, de fato e com #flexibilidade, 
você constrói um #caminho #ético  
 

As representações sobre ética e desenvolvimento interagem com as 

representações identificadas na classe categorial que trata do funcionamento 

de estruturas: institutos e  fundação, e respectivas políticas e estratégias de 

investimentos.  Os temas evidenciaram os vínculos entre os participantes, 

agora não somente em termos de posições ideológicas, mas  com o tipo de 

estrutura organizacional a que pertencem. O lugar de pertença – empresa, 

fundação ou organização não governamental –  parece ser um fator que 

interfere nas noções apresentadas.  
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 [« Terceiro Setor »] é entre aspas, porque ele é um #conceito que ele não 
reflete o que é de #fato, o que a gente ta querendo atuar. E nós que tamos em 
#estruturas, #instituições #nesse #chamado terceiro setor, como você no 
#instituto (...) que é um #instituto que nasce dentro de #uma #empresa...eu 
descubro assim, #nesse trabalho de sensibilização e de #ajudar #as #empresas 
a assumirem #uma #gestão socialmente responsável, a #temática de #direitos 
#humanos é #uma #temática que entra pautada pelas #temáticas da cadeia 
produtiva, [por exemplo] ‘trabalho escravo’.  
 
No #Brasil, ada, a gente não tem #criado #fundações #fortes, desse tipo de 
#empresas, #as #empresas têm #criado #institutos até pra #captar #recursos! 
 
[Mas o que acontece? Na lógica do investimento social, que as empresas foram 
desenvolvendo (...) a cultura do poderio da marca, então pra ela se assegurar,  
e é legítimo, sua lógica, ela cria programas]. E ela #cria #linhas de 
#investimentos, ela se sofistica na #estrutura de projeto, no monitoramento, na 
avaliação dos #indicadores. Eu #participei de toda essa história, e eu #vi o 
quanto de #recurso a gente #investe nas #instituições pra isso. [É 
evidentemente que com isso você ta melhorando o investimento, evidente  mas 
não quer dizer que você ta ampliando a rede de apoios,  a base social, não ta 
mostrando. O governo, o estado, tem essa obrigação, e nas políticas públicas 
tem feito isto de uma  gestão, neste mandato que o governo -  não dêem risada 
-  de um governo popular que tem programa,  que faz opções, eu acho que o 
PT, por mais que eu...é assim, é um governo que tem uma opção de uma 
política mais popular, tem que ter, pelo menos, né? E o que nós não temos na 
nossa cultura, que na cultura norte americana tem, que na cultura européia 
tem, e nós importamos muito, né, os conceitos,  a gente acha que ta fazendo,   
a gente é uma cultura que recria rapidamente em cima de inspirações externas, 
o que é uma grande qualidade da nossa cultura, mas a gente não tem uma 
coisa que tem fora, que são as fundações que se criam a partir de capitais 
privados, mas que são realmente independentes do produto, da marca daquela 
empresa, e que portanto pode escolher uma linha programática de 
desenvolvimento, como é o caso da Fundação Ford, por exemplo, como é o 
caso da Fundação Kellogs, que historicamente cumpriram muito esse papel, 
né? Nós no Brasil não criamos essa cultura, né! E este é o grande nó. ]39 
 
Tais enunciados evocam a crítica dos investimentos procurando 

contextualizá-los nas relações de mercado. Todavia, tal crítica,  protagonizada 

por dois interlocutores, tende a findar na sua expressão, não sendo explorada 

e/ou dialetizada pelos discursos seguintes.  

Na objetivação do conceito projeto social, elaborado pelos decisores, 

vigoraram noções científicas do planejamento, aproximando-os das 

representações dos técnicos. Por outro lado, aproxima-os também das visões 

dos beneficiários, quando trazem aspectos da subjetividade presente no plano 

– o sonho e a concretização do sonho realizado pelo plano do projeto. 

                                                 
39 Complementamos o excerto extraído da análise do ALCESTE com o material da transcrição, 
tendo em vista tornar mais claro seu sentido.  
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A: A língua do nosso país, a gente esvazia o sentido das palavras muito 
rapidamente. Eu acho pelo conceito de projeto social a gente põe um monte 
coisa aqui, né? Então eu acho que projeto social tem a ver com sociedade, tem 
a ver com grupo de pessoas, tem  a ver com desenvolvimento da sociedade. 
Então por isso ele abarca muitas dimensões da sociedade. Mas ele tem a ver, 
acho que basicamente com transformação de condição humana, né, 
transformação de condição de vida de grupos sociais. Então, o projeto social 
ele (...) organiza transformações no caminho do desenvolvimento, né. No 
caminho de uma situação que se desenvolve para outra  e que portanto ele tem 
que alcançar resultados que  a partir de uma situação, eu vou chegar numa 
outra (...)O projeto social tem a ver com coletividade, com desenvolvimento, 
com desenvolvimento humano num coletivo, esse coletivo pode ser de diversos 
tamanhos. Numa comunidade, ou numa sociedade, ou numa coletividade 
maior. Um país, ou uma nação. Ou um grupo étnico. Mas ele tem a ver com  
sair de uma situação e chegar em outra. 

 
De bate #pronto, eu digo assim, o #projeto #social ele #serve pra #organizar 
nas comunidades, suas necessidades e #caminhos de #solução, quer dizer, 
pra mim o #projeto #social de grande #valia, eh aquele #projeto que não desvia 
da sua verdade, digo, sua verdade é um #problema, um #caminho de #solução, 
e um grupo #envolvido com ele, isto pra mim é o #ético #num #projeto #social. 

 
Eu tenho uma #visão realmente bem mais, digamos, #contrária #ao que vocês 
falaram. Acho que é super interessante a abordagem que vocês deram, mas 
pra mim a o projeto realmente tem uma #clareza #maior, ou #seja, quando 
você fala em #sonho pra mim tem que ter bem um #objetivo, bem estabelecido, 
#claro, mais #claro. 

 
O dia que eu perder esse #sonho eu #vou #vender roupa, #vender coca cola, 
#fazer qualquer outra coisa. Né? Porque você só #fica nessa #área, se 
você#tiver muito #sonho. 
 

E quais seriam os ingredientes da verdade, do sonho, da ética? Não 

foram explicitados, continuamos no universo das ideias.  

 

As classes 3 – Mercado e Terceiro Setor – e 5 – Cidade e Mulher – 

dizem respeito, principalmente, às elaborações sobre as esferas político-

econômicas em estruturas de organizacões com fins lucrativos e sem fins 

lucrativos. Além disso, a noção de setor e suas designações  – primeiro, 

segundo e terceiro setor – emergiram como conhecimento técnico 

compartilhado, com os participantes buscando significar o que é mercado e 

não-mercado utilizando-se de categorias que passaram a circular no mundo 

das universidades e dos fóruns políticos que congregam  empresas, governo e 

organizações não governamentais,  realizados  principalmente na década de 

1990. Procuraram diferenciar movimentos sociais e projetos pontuais, estes 

objetos dos investimentos empresariais.  

 93



 
...quer dizer, você não tem, é uma coisa de #causa, né, que é muito legal, 
então isso é muito fascinante. É essa #mesma disputa, essa #mesma coisa a 
gente vê muito #nas periferias, quando você chega #nas periferias, trabalhar 
com #jovens, por #exemplo, você vê claramente isso, você vê que tem #os 
#jovens, #grande parte #dos #jovens ta #inserido em #programas sociais, 

 
Muitos, inúmeros #programas sociais, na periferias, #nas #favelas, com 
#dança, com isso, com aquilo, #música, com um #monte de coisa e # os outro 
tão #inserido no tráfico, #dificilmente voce acha quem ta solto, ali, porque é a 
necessidade do pertencer...  

 
A perspectiva histórica foi apontada com a questão das políticas 

públicas,  da urbanização no Brasil e o papel da mulher nos movimentos 

sociais:  

 
O #governo, o estado, tem essa #obrigação, e #nas #políticas #públicas tem 
feito isto de uma gestão, neste mandato que o #governo não dêem risada de 
um #governo #popular que tem #programa, que faz opções, eu acho que o PT, 
por mais que eu... 

 
Porque ele [projeto social] não vai lá na #causa, quando você #pega um 
#movimento de #base, por #exemplo, vamos supor, #movimentos da #igreja, 
na teologia da libertação na #igreja #dos #anos 70 e #dos #anos 80, o #poder 
de modificação é muito maior...isso me meteu no campo do #movimento de 
#mulheres #popular e no #movimento de #mulheres #feministas, porque a #luta 
por #creche era um #dos temas, um #dos poucos que unia o #movimento de 
#mulheres burguesas e #populares... 

 
Onde é que tá a unidade social dela [mulher]? Antigamente, na, #nas #cidades 
menores, ou #nas #famílias mais agregadas. E, #historicamente a gente #vem 
de maior agregação pra essa dissolução. Entao as #grandes #cidades, e eu 
menciono as #grandes #cidades porque isto acontece em #grandes 
metrópoles, e que a gente tem as #tribos #nas #grandes metrópoles, tem as 
#tribos #dos bares. 
 
 A #própria comunidade no mundo contemporâneo, #especialmente #nas 
#grandes #cidades, como Sao #Paulo, por #exemplo, voce tem a #migração 
pelo trabalho, ou pelo estudo, #pela formação, mas de pessoas que não são 
#daqui e essas pessoas vivem [a solidão] 

           
O que se destaca das representações dos decisores é sua inserção no 

mesmo fundo dado pelo themata cuidar, a partir do qual se estende todo um 

campo semântico com noções de planejamento social no contexto de 

urbanização, portanto, no contexto histórico geopolítico gerado nas relações 

econômicas com suas estruturas institucionais.   
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Consideramos necessário então identificar o conjunto das 

representações e seus conteúdos, com pontos de convergência e divergência, 

em um único corpus, formado por todos os grupos. Vejamos.  

 
IV. – 2.4.  Análise integrada das narrativas dos grupos  
 

Ao compor um único texto com o conjunto dos textos dos cinco grupos, 

obtivemos um corpus com a maior proporção de unidades conceituais 

analisado – 96% das palavras foram classificadas como unidades categoriais, 

formando três classes com densidades bem diferentes (24,5%, 19,64 e 56%), 

mas conectadas entre si, conforme demonstrado no dendograma do grupo (ver 

figura 6, p.59). A identificação das classes portadoras de universos de 

representação diferentes convergiu com o que observamos na dinâmica dos 

grupos, nas configurações concretas produzidas pelos objetos ou nos 

enunciados em forma de metáforas que apoiavam as buscas de conceituação. 

Comecemos pela informação dos três grupos lexicais.     

 

Quadro 10: Classes categorias dos cinco grupos integrados 

Classe 1: 
Políticas Públicas e 

projetos 

Classe 2: 
Projeto Social: 

desejo, 
planejamento, 

felicidade 

Classe 3: 
Cotidiano: 

casa, escola, cooperativa 

 
504.84 * *Part_Tec 
469.25 * *part_dec 
134.81 * 4 de 
126.25    política+ 
125.05    projetos 
113.77    public+ 
98.71     das 
82.50     realidade 
9.84 *  4 para 
69.13     concepc+ 
64.96 *  5 ou 
63.30     soci+ 
62.40     diz+ 
62.15     ness+ 
61.05     determinad+ 
60.88     grande+ 
59.69     exist+ 
57.92     organizacoes 
57.06 *  M ADA 
55.66     desenvolvi+ 
53.89     organiz+ 
53.85     recurso+ 
53.79     ger+ 
53.69 *  5 que 
52.64 *  e 
51.56     viv+ 
51.05     necessidade+ 
50.98     moviment+ 
47.23     da 
46.73 *  4 com 
46.46      princip+ 
44.93     poder+ 
44.50 *  a 
43.88     dimens+ 
40.38      bas+ 

 
267.87      projet+ 
165.75      soci+ 
151.48      ach+ 
120.41      pens+ 
109.80      represent+ 
108.98      traz+ 
94.13      objeto+ 
93.39      respond+ 
90.76      mala 
86.38      planeja+ 
68.35      ide+ 
62.06      usar 
58.62 *  5 que 
57.48      impacto 
55.01      busc+ 
52.16      agreg+ 
51.04      planej+ 
51.04      desej+ 
47.92 *  *part_benpro 
46.40      sonh+ 
45.03      palavr+ 
43.30 *  7 voce 
41.38      pergunt+ 
41.01      descoberta+ 
39.59      resultado+ 
39.50      direcao 
34.75      pensamento+ 
32.79      plano+ 
32.60      daqui 
31.67      felicidade 
31.47 *  7 pouco 
31.44      viagem 
31.44      fase+ 
30.91      estrategia+ 

162.86 *  *part_benat 
123.30 *  *part_benpro 
75.22 *  *Part_Bemistos 
62.64     cas+ 
58.50     crianc+ 
55.97     dia+ 
41.80 *  7 la 
40.56     pro+ 
36.11     mae+ 
34.92 *  7 eles 
32.91 *  M GAL 
31.23     estud+ 
30.72 *  M LEILA 
29.53     ano+ 
29.03 *  M MARA 
28.84     nome+ 
27.52 *  7 meu 
27.99 *  M CARMEM 
26.46     tava 
24.63     pass+ 
24.45     filhos 
23.80     risos 
23.16     deu+ 
22.88     rua+ 
22.86     voluntari+ 
22.86     senhor+ 
22.55     escol+ 
22.41 *  M HEITOR 
21.90     mes+ 
20.97     cooperativ+ 
20.59     fic+ 
20.48     don+ 
20.20     aula+ 
20.22 *  M MAJU 
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Técnicos e decisores parecem falar uma língua diferente da dos 

beneficiários. Há as representações dos beneficiários constituídas por 

categorias que expressam basicamente seu vínculo com o cotidiano, enquanto 

as dos técnicos e decisores são constituídas por pensamentos mais teóricos.  

Outro dado extremamente relevante é que a única classe de 

significações que circula entre os técnicos e não técnicos é composta de 

expressões compartilhadas sobre o conceito projeto/planejamento.  Acessando 

repertórios que se distinguem pela quantidade de informações, trazem noções 

cujos elementos constitutivos integram aspectos subjetivos e objetivos. Desejo, 

sonho, felicidade são disparadores do planejamento e da construção do 

projeto. O aspecto objetivo é vislumbrado na pragmática do plano, com as 

noções associadas ao pensar, desenhar, organizar, equipes do projeto, 

direção, indicadores de resultado.  

 

  O cuidar como themata operando no pensar/comunicar de todos  

 

Nos esforços de objetivação do termo projeto social, sua serventia e o 

que é ético, a noção de cuidar aparece projetando-se para um espectro amplo 

de esferas que atravessam relações com os mais próximos, relações consigo 

mesmo na busca de desenvolvimento pessoal, relações na comunidade de 

pertença, chegando  ao planeta, visto como ambiente habitado por todos. Sua 

justificativa ética ganha como foco a felicidade individual e coletiva.   

Destacamos algumas falas ilustrativas (com grifos nossos) de 

participantes de dois grupos  sobre este aspecto. Os primeiros diálogos foram 

realizados no grupo dos decisores de investimento.  

 

COUTINHO: Porque tem um universo de gente aqui que tem dinheiro, e tem 
muito um universo de gente que precisa; eu acho que eles não se comunicam. 
E eu não posso nem falar aqui de novo, na frente desses quatro, falar um 
negócio desse é minha visão,  é muito ingênua,  parte de uma visão egoísta 
minha, um ponto meu, pequenininho... 
 

-GERALDO: Porque que você trabalha [no terceiro setor], porque que é o seu 
ego que ta dirigindo? 
 

-COUTINHO: É, boa pergunta, excelente pergunta! Eu olho assim: é ego, eu te 
peguei... vou explicar o que é projeto social pra mim: quando eu penso em 
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projeto social eu fico feliz, opa! Isso me faz bem! Quando eu, eu penso em 
projeto de lucro, hum,  uma coisa morre. Então eu fico feliz, projeto social pra 
mim é um negocio que me põe pra cima e na medida em que ele me põe pra 
cima, eu tenho vontade de andar, na medida em que eu tenho vontade de 
andar, eu acho que eu posso provocar mais, posso construir mais, posso 
colaborar mais, do que quando fala em vamos fazer mais lucro, aí eu volto pro 
meu mundinho, então meu mundinho é do ego, então nessa situação, eu acho 
assim, eu olho, é, com a possibilidade de eu contribuir, então assim, eu tava 
conversando com uma pessoa, eu falei assim : “olha, aí é o contrario, eu é que 
agradeço esse povo que existe porque ele que me da possibilidade  de quando 
pensar em ajudar eu me sinto melhor”... minha visão, ela é egoísta, ela é 
egoísta. 
 
 
Importante registrar além das falas, os efeitos que tais enunciados 

tiveram sobre a dinâmica de elaboração no grupo. Quando um dos 

participantes traz a ideia – expontânea e inesperada  – da busca do bem de si 

mesmo, reconhecendo-se egoísta, mudou-se o “o tom” monocórdico das 

expressões caracterizadas como proveniente “dos especialistas” (com a devida 

distancia do objeto). Ao trazer questões de si  próprio,  as abstrações do geral 

passam para o concreto da experiência imediata, sendo tratadas em relação ao 

ser individual: ser  egoísta, buscando a felicidade de si mesmo. 

Se a visão não é ingênua como afirma o participante, ao reconhecer um 

interesse individual na busca da melhoria coletiva, caberia outra questão: 

porque é assim? Quer dizer porque o projeto social teria essa força de produzir 

felicidade ao perceber que o outro precisa de ajuda e ao realizar esta ajuda?  

Há aí um conteúdo simbólico e ideológico entre os investidores  próximo 

do que encontramos entre os beneficiários atendidos, quando constroem como 

projeto social ideal o lugar e as relações de cuidado do mais frágil 

(materializado na montagem do abrigo para crianças aidéticas).  

É possível elaborar os enunciados vendo-os como projeções 

psicológicas que se configuram como conhecimento da realidade dentro de 

uma estrutura de pensamento mimético e não conceitual. As falas e as 

representações de projeto trazem implícitas configuraçções vinculares 

internalizadas e possivelmente inconscientes, onde a relação entre o eu e o 

outro é uma relação entre desiguais, hierarquicamente desiguais.  

Vejamos agora, outros enunciados que circularam no grupo de 

beneficiários protabonistas, entre os quais se localiza a felicidade na 

experiência do cuidar mas, com a recusa do outro visto como desvalido.  
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Participante: beneficiário protagonista 
 

Eu tô entendendo o que é projeto social pra mim. Não essa infinidade de 
possibilidades. Eu acho que vai muito na direção do impacto, sabe, que ele 
trouxe inicialmente. E também de não você oferecer, mas de você descobrir 
junto com o outro  as diversas possibilidades que você tem de chegar, 
talvez à felicidade se a felicidade vier acompanhada de conhecimento, se 
vier acompanhada de você enxergar o mundo de uma forma menos ingênua, 
de você ajudar o outro também e quando eu ajudar não é aquela coisa de: não 
me lembro a palavra, de você ficar dando esmola pras pessoas, não é? E tinha 
uma outra palavra, mas...  
 
Então seria um projeto social você buscar a felicidade da sociedade em si. 
Não só a própria felicidade, ou a felicidade de um de um pequeno grupo de 
pessoas. Acho que é isso. 

 

Retomemos agora a análise geral sobre o themata cuidar. Em um 

primeiro âmbito, o cuidar é compreendido como conduta individual e coletiva, 

contextualizado na esfera de relações de solidariedade para com os mais 

frágeis e vulneráveis (principalmente entre os beneficiários atendidos), com 

pessoas próximas (filhos próprios e dos vizinhos) e desconhecidos (o homem 

doente na rua, as crianças cuidadas pela instituição onde se atua como 

voluntário ou se faz doações)   

Visto em outro âmbito, o cuidar emerge na esfera da socialização 

promovida pelos projetos sociais: programas educacionais empreendidos pelas 

ONGs informando, capacitando os beneficiários para empreender os próprios 

projetos de vida, carreira profissional e projetos comunitários, oferecendo 

modelos e informações técnicas; e também os programas de apoio ao trabalho 

e empresas autônomas como cooperativa e microempresas de gestão coletiva.  

 De forma mais ampla e mais presente entre os decisores, o cuidar é 

visto como decorrente de visões de mundo que determinam padrões de viver 

no contexto geopolítico planetário. Neste último caso amarram-se noções de 

projeto social a projeto socioambiental (que também circula entre os técnicos, 

mas não entre os beneficiários). Mas o conceito de um substitui o do outro? 

Não conseguimos responder a esta questão neste estudo.  

Diante de espectro tão vasto acionado pela imagem do cuidar, tateamos 

um terreno conceitual movediço que se estende a nossa frente. Vislumbramos 

um campo semântico que ganha em expansão ao atravessar os discursos dos 

beneficiários, técnicos e decisores, cujos significados postos em circulação 
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podem implicar em enriquecimento do esquema referencial operativo (Pichon 

Riviere,2007) produzido nas práticas sociais dos projetos (superação de 

estereótipos provocado por ideologias assistencialistas e compensatórias 

dirigidas a sobrevivência dos mais pobres, desvalidos e periféricos no sistema 

urbano). Por outro lado, esfumaçam-se noções de hierarquização de classes 

sociais e a subjugação de uns mais do que outros e dos determinantes 

históricos que as produzem.  

  Do ponto de vista do pensamento reflexivo e crítico, nos deparamos com 

um campo semântico ampliado e com os riscos que Moscovi (1978) aponta de 

dispersão da informação e focalização, ambos inexoráveis aos processos 

cognitivos acionados pelas representações sociais.  Segundo o autor, a  

dispersão da informação – quantitativa e qualitativa – implicaria em dificuldades 

epistemológicas dos agentes construírem compreensões consistentes e 

compartilhadas a respeito de problemáticas tão complexas. As zonas de 

interesse diferenciadas entre agentes sociais, com opiniões/conclusões 

polarizadas entre prós e contras, elaboradas na pressão do jogo de forças 

(inexorável aos projetos sociais, como vimos nas diferentes representações 

dos grupos), poderiam tornar precária a condição de argumentação lógica no 

processo de reflexão. A focalização provocada pelo esforço em harmonizar no 

aqui agora da vida concreta, com pressa, noções tão amplas e densas com o 

quadro de orientações mais profundo do sujeito (esquemas simbólicos e 

ideologias) poderia implicar em juízos e valores também apressados, em que 

vigoram a mera circulação de ideologias sem a apropriação/ressignificação dos 

sujeitos, principalmente beneficiários.  

As cisões operadas nas construções de conhecimento, além de indicar 

pistas para a compreensão das dificuldades de comunicação entre 

profissionais e participantes de projetos, aponta principalmente o 

empobrecimento de capacidades reflexivas lá onde o próprio conceito e 

objetivação dos projetos pressupõem sua realização: composição dos grupos 

de participantes dos projetos, elaboração de diagnósticos a partir de 

insatisfações sobre o existente e visões do que pode ser transformado,  

elaboração da lógica de intervenção direcionada para realidades ideais, 

negociação de investimentos, elaboração de indicadores de resultado e  

avaliação de processos e resultados. Em todas essas fases está presente a 
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necessidade de pensar, comunicar, trabalhar conflitos, confrontar desejos com 

possibilidades.  

Mas se não são as noções do significado conceitual de projeto 

social/planejamento, o que então estaria distinguindo as linguagens dos 

técnicos/decisores em relação aos beneficiários?  

 

Cisões no pensar: porta-vozes do concreto e do abstrato 

 

Observamos uma cisão entre as formas de pensamento: o pensamento 

concreto da experiência vivida, tal como enunciado em maior proporção pelos 

beneficiários, e o pensamento abstrato movimentado pelas diferenças de 

ideologias acerca do desenvolvimento, da intervenção das instituições 

organizadas em setores, mercado e governo e padrões de civilização e sua 

relação com a sociedade de consumo.   

Diz Adorno (2009, p. 141): o uso hegeliano do termo concreto diz 

respeito à coisa mesma que é sua conexão e não a sua ipseidade40 (o que se 

encerra em si).  

O pensamento concreto entre os beneficiários aparece em forma de 

descrição,  conectando vários sentidos da expressão projeto social pensados 

na extensão das experiências objetivas e imediatas referidas ao tempo-espaço 

do cotidiano: o dinheiro/Bolsa Família ou dinheiro/recurso-doação ao projeto, o 

cuidar dos filhos, o projeto como lugar de acolher e educar, prover os modelos 

de socialização, entre outros. Na concretude expressa pelos beneficiários estão 

submersas e não faladas, talvez não pensadas, as ideologias de referência.    

É possível verificar a conexão com a vida vivida e o quadro mais profundo de 

referências de ordem religiosa – ver/amar o próximo, ajudar os desvalidos – ou 

de noções centradas no indivíduo empreendedor, que se conduz por projetos, 

que busca sua autonomia, sua felicidade. Porém, em tal concretude são 

poucos ou mesmo ausentes esboços investigativos construídos sobre 

argumentos com visão histórica de relações sociais produtoras da necessidade 

                                                 
40 Ipseidade é apresentada no dicionário de Houaiss  como termo ligado à filosofia no 
pensamento de Duns Scotus (c1265-1308), que significa o caráter particular, individual, único 
de um ente, que o distingue de todos os outros; ecceidade, ipseidade [O termo foi recuperado 
no Sec.XX pelo heideggerianismo]. 
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dos projetos sociais, de modo que os temas Direito e Justiça Social pudessem 

emergir.  

Na abstração dos técnicos e decisores, os enunciados são menos 

descritivos, mais explicativos e/ou interpretativos. O pensar é acionado pela 

separação entre o sujeito que pensa e a concretude do objeto localizado na 

realidade exterior. E essa forma de pensar não é prerrogativa dos iniciados na 

ciência, como afirma Moscovici (1978, p. 249): a lógica, no final das contas 

estabelece as leis do pensamento, ela não tem por vocação impor as suas ao 

pensador .   

Tal fato é demonstrado na distribuição das classes lexicais segundo 

representações e enunciadores, em que identificamos dois tipos de 

polarizações na figura 8. (pagina 104) 

1) Representações de projeto e seus produtos, acionadas por tipos de 

pensamentos cindidos: concreto e abstrato, o que podemos observar 

pelos léxicos: casa, mãe, nome, rua, estuda, passa, cooperativa. De 

outro lado, estão os enunciados dos decisores/técnicos apresentados 

pelo conjunto lexical formado por sociedade, transformação, 

possibilidade, questão, entre os principais. 

 

2) Outra polarização diz respeito às perspectivas de abordagem do 

objeto.  Em um dos pólos ( eixo Y do quadro apresentado na pagina que 

segue) nota-se expressões que indicam as esferas de poder com o 

aparato institucional que contextualiza os projetos - empresa, 

organização, partido, ambiente, direitos, participação, intervenção 

dimensão, política, mudança, poder, propriedade, entre outros. 

Contraposto a este, estão as expressões de abordagem dos elementos 

que compõem o conceito projeto social/planejamento: 

pensar/pensamento, usar, fase, impacto, planejamento, sonho, meta, 

coisa, desejo, felicidade, hospital (representação do lugar do projeto. 

configurado na dinâmica para cuidar).  

 

A significação para o beneficiário aparece tendo como centralidade o 

uso do projeto em sua implicação com a vida cotidiana, localizada no tempo-

espaço da vida pessoal, familiar e comunidade - o aqui do lugar em que moram 
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e trabalham; o agora, ou no máximo a extensão de um período histórico de 

duas a três gerações.  

Os significados e sentidos mais profundos e abrangentes dizem respeito 

ao cuidar relacionado ao próprio desenvolvimento e à sobrevivência e ao 

desenvolvimento dos mais próximos. 

A noção de cuidar está presente no outro grupo de decisores e técnicos 

também, mas, diferentemente da significação dos beneficiários, sua expressão 

parte da abstração sobre as ideologias que fundamentam os projetos e as 

políticas institucionais que os viabilizam ou criam obstáculos.  
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Figura 7 Projeção das classes categoriais dos 5 grupos sobre o plano 
         Segundo os tipos de grupo    
 
Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2091 (   60.54 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1363 (   39.46 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
14 |                                   |                        #01        |   
13 |                                   |                          *part_dec|   
12 |                                   |                                   |   
11 |                                   |                            *Part_Tec  
10 |                                   |                                   |   
 9 |                                   |                                   |   
 8 |                                   |                                   
|                       
 7 |                                   |                                   |   
 6 |                                   |                                   |   
 5 |                                   |                                   |   
 4 |                                   |                                   |   
 3 |                                   |                                   |   
 2 |                                   |                                  |   
 1 |                                   |                                   |   
 0 +#03--------------------------------+-----------------------------------+   
 1 |                                   |                                   |   
 2 | *part_benat                       |                                   |   
 3 |                                   |                                   |   
 4 |                                   |                                   |   
 5 |  *Part_Ben                        |                                   |   
 6 |                                  |                                   |   
 7 |                                   |                                   |   
 8 |                                   |                                   |   
 9 |                                   |                                   |   
10 |                                   |                                   |   
11 |                                   |                                  |   
12 |                                   |                                   |   
13 |                                   |                                   |   
14 |                                   |                                   |   
15 |                                   |                                   |   
16 |               *part_benpro        |                                   |   
17 |                                   |                   #02             |   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
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Figura 8 Projeção das classes categoriais dos 5 grupos sobre o  
plano segundo distribuição dos lexicos  

Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2091 (   60.54 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1363 (   39.46 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
21 |                                   empresa+                            |   
20 |                                os |da    area+                        |   
19 |                        gente      |             program+              |   
18 |                                   |     grupo+viv+   . dasgrande+capt+|   
17 |                                   | comunidade+dos+  . ...ambient+bas+|   
16 |                                   |        princip+as  . .envolvid+ger+   
15 |                                   |        diz+direitos . . .dimens+  |   
14 |                                   |      part+intervenc+  ....politica+   
13 |                                   |            organiz+enfim ..jog+   |   
12 |                                   |            absoluta+dad+ ...dess+ |   
11 |                                   |              projetospapel  .acao |   
10 |                                   |             udanca+ampl+ .moviment+   
 9 |                                   |                 processoexperiencia+  
 8 |                                   |                         relac+ness+   
 7 |                                   |                              poder+   
 6 |  ano+                            |                              propr+   
 5 |  escol+                           |                                   |   
 4 | pass+                             |                                   |   
 3 |  rua+estud+                       |                             
sentido+                  
 2 tavadeu+dia+                        |                             constru+  
 1 mes+senhor+aula+pro+                |                              quest+   
 0 +---don+cas+mae+nome+---------------+------------------sociedadepossibilidad
 1 |  .filhoscrianc+cooperativ+        |                            
transform+                
 2 | fic+                             |                                   |   
 3 |                                   |                                   |   
 4 |                                   |                                   |   
 5 |                                   |                                uma+   
 6 |                                   |                           forc+vis+   
 7 |                                   |                              soci+   
 8 |                                   |                               clar+   
 9 |                                   |                                   |   
10 |                                   |                                   |   
11 |                                   |                            ach+   |   
12 |                                   |                  resultado+foc+   |   
13 |                                   |                     busc+num+     |   
14 |                                   |                  direcaoestrategia+   
15 |                                  |             cois+desej+ felicidade|   
16 |                                   |         sonh+met+  ...pensamento+ |   
17 |                                   |  planej+viagem  ...descoberta+    |   
18 |                                   | impactopeguei   ...ide+objeto+    |   
19 |                                  pens+hospital usar..daquiferidafase+ |   
20 |                                   |       malafog+                   |   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts   56 dont  23 superposés 
   
    x    y nom  
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A partir das categorias que formam representações vimos que as noções 

de Direitos Humanos associadas às políticas públicas e também participação 

aparecem principalmente no grupo de tenicos. Os Direitos Humanos aparecem 

como  paradigmas para avaliar o alcance dos projetos sociais na direção dos 

direitos específicos (da criança e do adolescente, por exemplo).  Mas,  sua 

expressão demonstra um sentido insuficiente :  adequado e inadequado ao 

mesmo tempo frente ao que estudamos sobre a participação como Direito. 

Adequado quando  expressa um projeto que tem seu  fundamento no direito. 

Inadequado quando o fundamento aparece como algo já dado como força de 

lei, portanto destituído do conteúdo de reflexão do seu proprio conteúdo.  
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V. À guisa de conclusão: pôr as idéias arranjadas e lidar 

com país de pessoas de carne e osso... 

 
 Mais difícil do que pôr as idéias arranjadas é fazê-las fecundar na 

concretude da vida vivida no país de pessoas de carne e osso, de mil e tantas 

misérias...  

Enfrentando tais dificuldades chegamos a conclusões aqui 

apresentadas.  Uma delas diz respeito à própria percepção da capacidade 

expandida de estudo do objeto projeto social ao tomarmos contato com 

amplitude de imagens, significados e sentidos a ele amarrados (Moscovici, 

1978). O contato com tão vasto campo semântico coloca em relevo, além da 

heterogeneidade das significações, formas e estilos de pensamento que 

resultam em aberturas e fechamentos para intercomunicação entre diferentes 

agentes sociais e a contradição entre condutas interessadas e motivadas para 

reflexão e, ao mesmo tempo, inibidoras do pensamento crítico. Esperamos que 

a tese tenha possibilitado compartilhar tudo isso.  

 Voltemos ao nosso ponto de partida: propusemos construir, com a 

investigação,  o próprio  objeto de estudo: projeto social.  

  
Retomando nossa hipótese central:  

 

 A naturalização do conceito projeto social subtrai o potencial reflexivo e 
crítico sobre realidades sociais existentes e desejáveis. O conhecimento 
reflexivo deveria ser acionado pelos diferentes agentes sociais em 
processos de planejamento e avaliação de ações estratégicas, tendo 
em vista a intervenção em realidades sociais construídas como 
problema.  

 

Da qual derivaram outras duas hipóteses: 
 

 Os projetos sociais enquanto dispositivos de políticas públicas 
promovidos e geridos por organizações do Estado e/ou da sociedade 
civil apresentam-se, normalmente, predeterminados em seus 
propósitos, prazos e recursos. O caráter predeterminado limita e/ou 
destitui os agentes - beneficiários e executores - da participação nas 
formulações e conjunto de decisões para sua operação. 

 
 

 Os projetos sociais, em seu processo de realização, criam ou poderiam 
criar situações de participação democrática nas fases de construção de 
diagnósticos, planejamento, negociação de recursos, desenvolvimento 
das ações e serviços, monitoramento e avaliação de seus resultados 
parciais e finais.  
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  Delimitamos o problema da pesquisa:  
 

 A identificação das imagens, pensamentos, sentidos e significações da 
expressão projeto social, manifestados por agentes sociais envolvidos 
em sua prática e suscitados pela expressão projeto social, pode 
subsidiar a construção de um objeto de estudo referente ao conceito de 
projeto social.  

 

A partir desse problema vislumbramos como objetivo: apontar 

elementos para elaboração de um quadro de referência de caráter científico, 

para orientar processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

projetos - denominados sociais -, com base em fundamentos empíricos de 

caráter psicossocial, cognitivo e político. 

A demonstração da hipótese central se deu por dois caminhos: (1) a 

análise da dinâmica grupal em suas interações e comunicações verbais e não 

verbais acionadas em torno da expressão projeto social e (2) análise dos 

enunciados, procurando no conteúdo e estrutura da linguagem, as 

significações compartilhadas e/ou não compartilhadas.   

Julgamos ter demonstrado empiricamente o campo semântico existente 

em torno da expressão estudada. Com ele percebemos a ausência de um 

conceito de projeto social. Isto porque, na semântica identificada, vigoraram 

conjuntos de noções explicativas sobre o tema, as quais são típicas do 

pensamento natural (Moscovici, op.cit). Também encontramos semelhança 

com o que Adorno (2009) denomina pré-conceitual ou não conceitual 

(pensamento mimético), presente nos esforços de apreensão cognitiva do real.   

É preciso salientar que o valor das significações não é pequeno. Ao 

contrário, trata-se de elemento rico nos processos de conhecimento sobre 

realidades vividas e desejadas no sentido de informar processos de 

planejamento de projetos, partindo do imanente dos sujeitos implicados.    

Porém, uma complicação mais é necessária, se pretendemos produzir 

um conhecimento que tenha força demonstrativa do que de fato está sendo 

transformado na direção da emancipação dos grupos sociais beneficiários dos 

projetos. Conhecimento que possa enriquecer a linguagem com construções 

lógicas tendo força performativa para (re) instaurar o que é de direito, o que se 

considera justo (Tassara, 2005; Lefort, 1981; Derrida, 2007). 
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Tal pressuposto não é neutro. Está comprometido com nosso interesse 

ético de construir um conceito operativo de um objeto de estudo e intervenção 

social, embasado por um quadro de referência de Justiça Social e Direitos 

Humanos, historicamente determinados e em sua determinação histórica. Ou 

seja, a intervenção social definida pela lógica das estratégias em direção a um 

fim pressupõe a participação dos envolvidos em um campo democrático cujo 

“regime é fundado na legitimidade de um debate sobre o legítimo e o ilegítimo 

[do que se realiza/materializa como direito], debate necessariamente sem 

fiador e sem termo” (Lefort, 1991, p.57).   

Tal empreendimento mostra-se muito difícil. Difícil pela própria natureza 

efêmera e instrumental dos projetos sociais, estruturados e acionados por 

metas, tempos e recursos nos limites dados pelas políticas dos investidores 

privados e públicos, como nos apontaram os participantes dos grupos da 

investigação. Difícil também pela fragilidade da formação de mediadores 

técnicos sobre metodologias participativas centradas no emergente 

compreendido em duas esferas. Na esfera psicossocial tais emergentes 

compreendem os afetos, pensamentos e condutas acionados nas interações 

sociais em uma situação grupal de coletivos de projeto (Pichon Rivière,1994). 

Na esfera política os emergentes correspondem às ideias dos participantes, 

tomadas como ponto de partida: conteúdo imanente na construção da lógica de 

intervenção social (Tassara, 2004, 2005 e Tassara & Ardans, 2006). 

Mas, sob uma perspectiva de conhecimento como construção histórico-

social dos sujeitos (sobre sua identidade e sobre a vida social, no sentido de 

Adorno, 2009), o difícil é diferente do impossível. Somos herdeiros de uma 

psicologia social elaborada com bases metodológicas bastante rigorosas dos 

laboratórios sociais de Kurt Lewin, cujo propósito era justamente o de elevar 

capacidades democráticas na interação social dos participantes no aqui e 

agora do funcionamento grupal (Tassara & Ardans, 2006). 

Diante dessas considerações mais gerais, apresentamos algumas de 

nossas constatações no processo de investigação.      
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Constatações 

 

A primeira constatação diz respeito ao cuidar como themata de maior 

capacidade articulatória. A palavra cuidar aparece de forma explícita, implícita 

ou conotada, apresentando-se como tema de fundo em todos os discursos. 

Esse themata estrutura dois conjuntos de imagens e significações de projetos 

sociais:   

 

(1) como produção de lugares concretos com seus ideais de viver bem, 

com expressões que indicam desde o abrigo, a escola, a rua 

espraiando-se para a comunidade local e o planeta; como produção de 

relações humanas de ajuda ao mais frágil ou ainda como processos de 

socialização nos projetos sociais educativos.   

 

(2) meio (dispositivo técnico) para transformar, mudar, resolver 

problemas e desenvolver. 

  

A expressão cuidar emerge conectada à expressão felicidade que 

também circula entre todos os grupos. Ficam subentendidos ou submersos os 

quadros ideológicos diferentes ou até opostos, aparecendo como se fossem 

naturais: ajuda ao próximo debilitado, empreendedorismo, crise do modelo de 

desenvolvimento, padrão de consumo, padrão civilizatório entre outros.  

A segunda constatação diz respeito ao fato de o conjunto de enunciados 

carregados por formulações mais científicas do ato de projetar/ planejar tenha 

sido a única representação compartilhada entre leigos e técnicos. A noção de 

projeto estruturada por ideais (sonhos, desejos) e planejamento para 

concretizá-lo circulou também em todos os grupos (embora quase ausente no 

grupo de beneficiários atendidos).   

É certo que o acesso às informações em quantidade e qualidade 

mostrou-se muito diferente comparando-se os repertórios dos grupos, 

especialmente entre os beneficiários e técnicos/decisores de investimentos. 

Mas não foram essas as diferenças que separaram as representações sociais, 

conforme constatado pela análise estatística ALCESTE. E não sendo os 
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repertórios técnicos sobre projeto como planejamento, o que estaria 

distinguindo então as representações entre os agentes-participantes? 

Chegamos à outra constatação. Verificamos uma bifurcação das 

representações sociais em dois conjuntos praticamente  (Ver figuras 7 e 8 nas 

páginas 103 e 104)  Vemos que um centra-se nas condições concretas de 

existência, geradas ou que poderiam ser geradas por projetos sociais em que 

os lugares e situações de cuidado, educação, trabalho e vivência nos projetos  

ganham relevância. E o outro conjunto se centra nos pensamentos abstratos 

acerca das políticas, jogo de forças, sociedade, transformação, crise dos 

modelos de desenvolvimento do capitalismo e padrão civilizatório e hábitos de 

consumo.  

Vimos que tais conjuntos representacionais circunscrevem esferas de 

atenção bastante distintas, separando de um lado o jeito de falar e pensar dos 

beneficiários e de outro o jeito de falar e pensar dos técnicos e decisores. 

Resultado: duas formas representacionais que não se comunicam entre si.  

Mas supomos a partir da análise que mais do que os temas dos quais 

falam, o que distingue os dois grupos é como cada um pensa e raciocina sobre 

o que é falado com base em repertórios linguísticos diferentes.  A nosso ver, o 

problema de comunicação, além da quantidade e qualidade de informações 

acessadas, deriva principalmente de um problema epistemológico, 

caracterizando-se por cisões entre tipos de pensamento concreto e abstrato, os 

quais, cindidos, dificultam construções conceituais sobre a realidade. 

Verificamos entre técnicos e decisores de investimentos um tipo de 

pensamento mais abstrato, acionado por relações lógicas no encadeamento de 

argumentos. De outro lado, temos o pensamento mais descritivo dos 

beneficiários, construído por analogias e semelhanças, projeções do eu, colado 

na experiência concreta.  

É certo que, quando os beneficiários constroem uma representação de 

projeto social, por exemplo, o abrigo para crianças aidéticas -  situação muito 

concreta -,  está presente o abstrato em sua ancoragem no quadro de valores 

sobre relações entre pessoas vistas como hierarquicamente desiguais: fortes 

que ajudam os frágeis. E quando os técnicos falam sobre o jogo de forças, 

manifestam a concretude de suas angústias vividas no campo profissional: os 
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que têm poder/ os que não têm. Mas o que se manifesta é a fragilidade ou 

ausência de uma dialética entre o concreto e abstrato. 

Tomemos a título de ilustração alguns fragmentos sobre necessidade. 

Quando se enuncia necessidade, diz uma beneficiária: Na minha opinião, a 

serventia dele [projeto social] é, no mínimo, momentaneamente, suprir algum 

tipo de necessidade. Têm entidades que tem uma creche, têm entidades que 

têm uma pré-escola... Ele te dá um descanso, você fica meio tranquila e aí ele 

te dá uma guinada, dá um impulso. Ele tenta descobrir, através do projeto, a 

aptidão de cada um, pra poder não precisar de um projeto.   

De outro lado diz um técnico: Projeto social surge de uma necessidade, 

por outro lado surge de desejos de quem faz, de quem promove. Normalmente 

ele é recortado, a gente delimita esse objeto pra construção do próprio projeto.  

Outro técnico: Eu acho que projeto social é um esforço arbitrário, daí a ideia de 

juiz... É uma intervenção que parte de um certo ponto de vista, de uma certa 

relação sobre o que é certo, o que deve ser mudado e o que deve ser mantido.  

No primeiro fragmento o real aparece como algo naturalizado, algo 

existente sem que se revele quem o faz existir dessa forma. Nos dois últimos 

fragmentos aparece o sujeito que pensa a relação lógica entre premissas, e a 

conclusão: recortado, delimitação do objeto, construção do projeto ou 

intervenção que parte do juízo de valor. “As formas intelectuais correspondem 

a uma ordem de modalidades de interação e de subdivisão do conjunto social” 

diz Moscovici (op.cit. p.255). Espera-se, portanto que quem ocupe posições de 

planejadores tenha, no mínimo, condições de pensar logicamente. E isso não 

exclui o fato de que os beneficiários também o façam. Mas como seria 

dialetizar estas duas formas de pensar? 

Pensamos que tal dialética possa ser acionada pela possibilidade de 

desconstruir/construir, na linguagem e na prática dos projetos, o que aparece 

como determinado. Tomemos por exemplo a noção de necessidade, que 

justifica o problema a ser recortado e objetivo a ser alcançado.  

Diz Adorno (2009, p.86):  

O pensamento sem necessidade que não quer nada seria nulo; 
mas um pensar a partir da necessidade se confunde quando a 
necessidade é representada de maneira simplesmente 
subjetiva. As necessidades são um conglomerado de algo 
verdadeiro e falso; verdadeiro seria o pensamento que deseja 
algo correto. Se a doutrina de acordo com a qual as 
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necessidades não podem ser deduzidas de nenhum estado 
natural, mas do assim chamado padrão cultural, é pertinente, 
então também se acham inseridas nesse padrão as relações 
da produção social juntamente com toda a sua má 
irracionalidade  

 

A problematização sobre o verdadeiro e o falso da necessidade,  em 

direção ao desvelamento das determinações ideológicas no que se considera 

problema social  é uma reflexão importante nos processos de planejameto..  

A nosso ver, as separações de estilos de pensamento, com cisões e não 

dialetização do concreto e abstrato, resultam em outros dois problemas (1) 

fragilidade ou ausência de reflexão critica e (2) risco de reproduzir a 

subjugação de uma forma de pensamento sobre o outro. Ou seja, subjugação 

dos pensamentos nascidos da tensão imediata provocada pelas necessidades 

concretas do cotidiano, carregadas por ideologias como abstrações ocultas e 

pelas abstrações que não chegam ao concreto de tais necessidades. 

Embora seja difícil a prática do pensamento crítico pela complexidade de 

operações lógicas, dos obstáculos ao acesso às informações qualificadas 

sobre problemáticas sociais, das condições democráticas de funcionamento 

nos coletivos de projetos, dos bloqueios psicológicos com seus efeitos na 

fragilidade de participação dos públicos dos projetos, especialmente entre 

aqueles que se restringem ao papel passivo de “atendidos”, constatamos um 

potencial reflexivo importante nas situações dos grupos de investigação. Por 

falta de um melhor termo, denominamos tal potencial prontidão para reflexão.  

Podemos dizer, com base nos dados da investigação empírica, que os 

projetos sociais têm sido consequentes na produção dessa prontidão para a 

reflexão e a crítica. Tal prontidão evidenciou-se: (1) pela atratividade expressa 

entre os participantes para constituírem-se em grupos de investigação; (2) pelo 

afeto que transitou entre os participantes e destes com a pesquisadora; (3) pela 

vontade manifesta de continuidade de discussão do tema no dia e em outros 

dias, apesar da sessão ser prolongada (2h a 3h50); (3) nos diálogos operados 

no interior dos grupos de forma espontânea, embora com graus variados de 

condutas de cooperação; (4) pelos repertórios linguísticos enriquecidos à 

medida que os agentes alcançam posições diferentes, entre outros. 

Em tal perspectiva uma última constatação e a que mais nos 

surpreendeu foi a ausência de uma representação social sobre justiça social. 
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Ou seja justiça compreendida como fundamento do que se quer alcançar com 

os projetos, como parâmetro que justifiquem o que se entende como problema 

a ser solucionado pelo projeto. Enunciados sobre direito e justiça apareceram  

entre os grupos de técnicos e decisores de investimento,  mas não tiveram 

força de formar uma constelação categorial (demonstrado pela análise 

estatística do Alceste e pela análise do encadeamento das falas);  

Eu não consigo falar de projeto social sem pensar no que compõe uma 
sociedade, que são as pessoas. Acho que o ser humano é um projeto 
incompleto. E a gente ainda tá tentando fazer esse projeto funcionar e vivendo, 
inclusive atualmente, numa situação onde talvez não deva. Pra provar isso, 
acho que o nosso modelo civilizatório é um modelo com vantagens, com  
belezas incontáveis, com avanços maravilhosos,  mas há um preço que não é 
um preço que  é justo pagar,  na minha opinião. Eu acho que os avanços todos 
que a gente conseguiu, que são espetaculares em termos de tecnologia, de 
comunicação, de desenvolvimento  estão sendo alcançados às custas  de 
vidas  e acho que essa é a questão mais séria que   o projeto social deve ter 
como objeto. É cuidar das vidas. A vida de cada um, a vida das civilizações, a 
gente já perdeu muitas nessa caminhada do ser humano... (grupo dos 
decisores de investimentos anexo 5) 

 
Estariam estes termos saturados e esvaziados de significados pelo uso 

pouco preciso e sem concretude, como apontam os autores que afirmam o 

caráter inócuo dos Direitos Humanos? Ou não se conhece/elabora/trabalha a 

Justiça Social como fundamento do direito, com sua história sem fim de luta no 

cotidiano da vida e nas revoluções sociais?  Ou, ainda, os Direitos Humanos 

que alimentam o imaginário dos agentes sociais restringem-se à categoria de 

contratos, declarações e, portanto, de leis de referência cuja força estaria na 

sua autoridade pré-determinada semelhante ao que Derrida (2007) chamou de  

fundamento místico da autoridade?  

Em face do exposto destacamos três aspectos que apontam para a 

demonstração de nossa hipótese sobre a subtração da reflexão presente nas 

próprias significações sociais do projeto social: (1) tipos polarizados de 

representações sociais entre beneficiários e técnicos/ investidores que não 

comunicam entre si; formas de pensamento cindidas e não dialetizadas nos 

seus aspectos concretos e abstratos, (2) configurações vinculares subjetivas e 

objetivas (associadas ao projeto social) estruturadas como relações sociais 

hierarquizadas: provedores/desprovidos (na figura dos frágeis),  

empreendedores/dependentes dos técnicos,  habilitados/desabilitados na figura 

dos que tem conhecimento e não tem conhecimento, entre outros e (3) a 
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lacuna de representações categoriais que expressem noções de justiça social e 

Direitos Humanos como fundamentos a serem acionados nas situações de 

formulação, desenvolvimento e avaliação de projetos. A noção de justiça social 

poderia iluminar reflexões dadas pela confrontação dialética entre:  o existente 

e o que se idealiza como realidades a serem construídas  pelos projetos.  

Diante disto,  a autonomia e emancipação, atributos que deveriam ser  

construídas pelas situações de participação dos sujeitos no projeto, 

evidenciam-se em seu oposto na própria linguagem dos sujeitos participantes: 

a subjugação nos modelos vinculares de interação  e nas formas cindidas das 

representações sociais. 

Por outro lado é preciso salientar o potencial reflexivo verificado na 

situação da pesquisa: preponderou entre os participantes uma conduta 

interessada, cooperativa, afetiva em explorar o objeto. Este aspecto é um 

indício forte, a nosso ver, de condições extremamente favoráveis a um tipo de 

participação ativa em situações coletivas provocadas pelos projetos em seu 

processo: elaboração de diagnósticos, negociação de recursos, avaliação do 

seu desempenho e dos seus resultados.    

Retomando agora o nosso objetivo, qual seja apontar elementos para 

enriquecer um quadro de referencia sobre planejamento, desenvolvimento e 

avaliação de projetos, vimos que não há um conceito de projeto social que 

abarque todas as significações que aqui foram enunciadas. Seu conhecimento,  

considerado na direção de subsidiar uma pratica reflexiva,  indica a 

necessidade de pensá-lo em conexão com outros conceitos sobre a ação 

humana. Isto porque, identificamos um campo semântico rico em construção, 

apontando dimensões psicossociais, cognitivas e políticas do projeto social. 

Isto coloca uma característica singular para o objeto de estudo  tendo em vista 

processos de formação técnica para planejamento e avaliação social : a 

desnaturalização da expressão projeto social pode ser favorecida pela reflexão 

e problematização sob o enfoque do que Adorno (2009) denominou 

constelação conceitual .  

Assim como fez no início o filósofo Riobaldo personagem de Guimarães 

Riobaldo, nos ajuda neste fim que pode ser outro  começo: “E o rumo das coisa 

nascia inconstante, diferente, conforme cada vez” . 
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