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Na atual literatura das ciências sociais se encontra grandes críticas sobre a atuação 

de fundações e organizações que vêm ocupando o espaço tido como de responsabilidade do 

Estado, julgam que tais instituições estariam privatizando os serviços públicos, alterando 

assim a noção de obtenção de direitos. Nas duas últimas décadas muito se falou sobre o 

surgimento do terceiro setor, das ações empresariais e suas desvantagens para uma 

concepção de esfera pública participativa.  

Esta crítica foi elaborada por autores como Dagnino (2004). A autora afirma que, há 

mais de duas décadas (demarca seu início em 1989), está em processo de desenvolvimento 

no Brasil o que denomina “projeto político neoliberal”. Tal processo é elabora em paralelo 

com ideários contrários que visam uma ordem democrática participativa. Estão dispostas, 

assim, duas correntes paralelas que disputam espaços na sociedade.  

Segundo a autora, o que distingue a disputa de projetos políticos brasileiros das 

ocorrentes em outros países latino-americano é que o ideário neoliberal veio a se 

desenvolver e se tornar majoritário posterior a um amadurecimento do projeto político 

democrático. Ocorre assim a necessidade de adaptação neoliberal a determinações já 

concretizadas, onde se encontra a promoção de “deslocamentos de significados” da 

participação, da cidadania, da democracia.  

Este cenário culminou no surgimento de ONGs, do terceiro setor, organizações que 

estimulam uma formulação que, segundo Dagnino, volta-se ao individualismo, à moral 

privada, onde substituem a partilha do poder pela por questões gerenciais. Tais 

organizações promovem assim o “esvaziamento” político das ações, onde pautas que eram 

legitimamente públicas (como a pobreza e a desigualdade) tornam-se de responsabilidade 

privada.  
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 Outra autora que se despende a estas críticas é Paoli (2002). Ao avaliar a construção 

de cidadania existente no ativismo social empresarial, também avalia esta 

desregulamentação da participação e da noção de direitos que substituiu as conquistas 

anteriores. Segundo a autora, acontece que com a democratização, os espaços públicos 

foram abertos, espaços “neutros, gerais e paradigmáticos”. No entanto, esta abertura 

possibilitou que o empresariado ocupasse esses espaços. O problema passasse no como foi 

direcionada esta ocupação. Isto porque o empresariado se dispõe a repensar a gestão das 

políticas públicas, no entanto sua reflexão é limitada por seus interesses privados e a 

mercantilização.  

 Nesta participação do empresariado, as decisões são ainda tomadas em um âmbito 

privado, sem um envolvimento maior com a população ou com o Estado. Dá-se assim que 

ainda que a participação do empresariado parta da criação de um espaço de ampla 

participação, a ocupação das instituições empresariais nestes espaços o elimina, 

impossibilitando a existência de negociações (tanto de controle público dos bens doados 

coletivamente, quanto a criação de pautas).  

A ausência do espaço público gera algumas consequências. Primeiramente, ações 

mobilizadas coletivamente são transfiguradas em generosidade privada. E ainda, desta 

forma, não se constroem relações entre iguais, sempre há o beneficiado em posição 

subalterna ao beneficiador.  

Esta elaboração teórica crítica foi fundamental para uma compreensão do fenômeno 

do associativismo característico destas décadas. É indispensável para um estudo que busque 

compreender o associativismo destas décadas a leitura destes autores e de outros que 

também dialogam com eles. No entanto, estas análises ao se concentrarem em uma 

investigação do que interpretam como as consequências negativas do neoliberalismo, uma 

lacuna é formada.  

Estes estudos não se preocuparam em analisar a fundo qual é, a partir deste novo 

cenário, a função destas instituições e quais pressupostos estão sendo incorporados pela 

relevância que estas têm constituído. Sabe-se o que esperar do ideal normativo do Estado, 

mas pouco se sabe do que esperar da elite não estatal que vem ganhando grandes espaços 

na política nacional.   



Szwako (2009) em seu artigo propõe algumas reflexões que endossam a afirmação 

acima. Szwako, ao analisar a produção do grupo de estudos CENEDIC na década de 19902, 

faz algumas críticas às posturas político-metodológicas tomadas por estes estudos. Estas se 

devem a análises que Szwako julga como “desencantadas”. Isto porque os autores fizeram 

uma análise teórica muito rica da democratização que antecedeu, elaborando uma 

concepção de política mais ampliada. Mas a mudança de cenário, novos elementos, levou a 

uma mudança de postura metodológica, na qual os autores se prenderam a uma descrição 

negativa e retrocederam a um conceito de política reduzido.  

Este novo cenário, os autores do CENEDIC descreviam como contornados pela 

privatização dos espaços públicos e pela desregulamentação dos direitos civis 

anteriormente garantidos por lutas políticas. Segundo os autores deste grupo de estudo, 

estes fatores gerariam a impossibilidade de uma vivência democrática dada as 

consequências do neoliberalismo em voga. 

Neste sentido, ainda que a crítica dos autores do CENEDIC, assim como as 

disposições apresentadas acima de Dagnino e Paoli, encaminhem para um reconhecimento 

das disputas políticas existentes no entorno do associativismo brasileiro, ainda que partam 

de observações práticas e cotidianas e reflitam sérias consequências de algumas posturas 

comumente tomadas, deixam de lado uma compreensão do objeto. Isto porque, ao se 

afirmar que toda ação que não compreende ao que esperam como democrático é apolítica, 

não avaliam que política esta compreendida nas ações destas associações.  

Tendo em vista tal lacuna, este artigo apresenta algumas reflexões de uma 

investigação das percepções dos dirigentes de FASFILs3 da cidade de Maringá. Nesta 

investigação, busca-se uma compreensão do que estes autores entendem de seu universo, 

para assim especular as consequências de tal organização. Há ainda um recorte, pois o 

estudo reflete a relação destas associações com a desigualdade social. Tendo em vista ainda 
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que a pesquisa foca a percepção de dirigentes, tem-se que não se obterá uma avaliação do 

associativismo como um todo, as do que denomino aqui como uma elite não-estatal que 

está a frente das organizações pesquisadas. 

Assim, o objetivo deste estudo é refletir sobre o imaginário simbólico que a elite 

tem construído sobre a desigualdade social no Brasil. Mais precisamente, quais as questões 

são consideradas por esta elite como motivacionais e relevantes quando em pauta 

problemas estruturais da desigualdade, tendo que é um grupo que, por um lado, quer (em 

algum grau) problematizam esta estrutura pela ação da associação, e por outro, é 

beneficiado por esta mesma estrutura ao ocupar uma posição de privilégio na sociedade.  

Este estudo investiga a cultura política da elite que organiza o novo associativismo. 

Isto significa afirmar que variáveis culturais podem influenciar questões políticas, e sendo 

assim, os valores, crenças e sentimentos estabelecem os pressupostos para o 

comportamento dos indivíduos e grupos, e consolidam ricos objetos de análise para a 

compreensão dos fenômenos (RIBEIRO, 2011). Consequentemente, a investigação da 

cultura política da elite sobre a desigualdade social tem reflexo direto nas ações pautadas 

por esta elite, em um foco micro. E em uma observação mais ampla, no desenvolvimento 

da política como um todo, dado a relevância que a elite tem nas decisões e implementações 

políticas na democracia da forma que hoje está organizada (REIS, 2000). 

Para atingir os objetivos elencados, este estudo se apropria de uma metodologia 

mista, que mescla técnicas quantitativas e qualitativas. Tal mescla consiste, em um primeiro 

momento, na análise de um survey4 aplicado com presidentes ou representantes de 

associações da cidade de Maringá que tenham certificados ou de Utilidade Pública Federal, 

ou de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), ou entidades 

cadastradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

 As questões propiciadas pela análise dos dados do survey fundamentam e 

direcionam a segunda parte da pesquisa: a aplicação de grupos focais com uma amostra 

selecionada entre os respondentes do survey. 

Algumas questões são ampliadas a partir deste preâmbulo. A indagação perpassa 

sobre quais fatores este grupo consideram como motivadores das desigualdades sociais, 
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quem seriam seus responsáveis? A elite tem responsabilidade sobre o cenário de 

desigualdade? E as pessoas que são assistidas pelas políticas de controle da desigualdade, 

que responsabilidade tem? Qual o papel que cabe ao Estado no trato político dos problemas 

sociais? E qual cabe à própria associação que representa? Esta pesquisa ainda está em 

realização, conclusões contundentes ainda não podem ser extraídas das questões anunciadas 

acima. Mas apresento aqui algumas reflexões sobre a percepção da elite nãoestatal 

dirigentes de associações maringaenses. 

Tendo por foco a investigação de quem os dirigentes responsabilizam pela 

desigualdade, foi pré-delimitado a partir do survey três possíveis responsáveis: o Estado, a 

elite e os assistidos. Como assistidos entendo os que estão na base da pirâmide social, o 

grupo de vulneráveis que são potenciais alvos das ações das entidades assistenciais e 

caritativas.  

Os dados analisados demonstram que o Estado é reconhecido pelos entrevistados 

como grande executor e responsável pela estrutura social. Alguns pontos do survey 

aplicado5 confirmam esta questão, e ainda a discussão nos grupos focais desenvolveu-se 

sob as expectativas (ainda que frustradas dada as muitas críticas que fazem) da ação do 

Estado. 

Quando, por exemplo, GI3 busca explicações para os erros dos programas de bolsas 

do governo, ela afirma: “É uma falta de estrutura, é uma falta de uma política 

governamental que vá no problema”. Leva a compreensão assim de que, se há uma situação 

faltosa, ela deve ser solucionada com uma ação “política governamental” que reordene a 

estrutura.  

As expectativas para as ações do Estado são grandes. Esperam que o Estado “forme 

a consciência” da população, seja rigoroso e justo, desenhe a composição econômica, social 

e política. 

Sendo assim, se há um cenário de desordenamento, a responsabilidade recai para o 

Estado. Portanto, o Estado é reconhecido como maior responsável pela desigualdade social. 

Esta afirmação pode ser evidenciada com os dados do survey. Em uma série de questões 
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que busca especular o grau de responsabilidade sobre a desigualdade dada a alguns fatores, 

atento aos demasiados números que se referem ao Estado. 

Quando perguntados se “o não cumprimento das funções sociais do Estado” é um 

fator responsável para o quadro de desigualdades que encontramos no Brasil, 70,7% 

responderam afirmativamente6 em algum nível. No mesmo sentido, foi questionado o grau 

de responsabilidade para a “falta de vontade política”, e 80,5% responderam 

afirmativamente. Os dados ilustram o quanto é geral para este grupo a responsabilização do 

Estado, este fato é ainda mais evidente se analisado as respostas extremamente negativas7 - 

6,1 e 2,4 respectivamente. 

A tabela que segue apresenta as porcentagens de responsabilização do Estado, da 

elite e dos assistidos, tornando possível uma comparação. Fica evidenciado nos dados o 

diferencial de responsabilização do Estado. 

 
Tabela 5. Possíveis razões que são responsáveis pela desigualdade social % 

Responsáveis Extremo Positivo 
níveis de 10 a 8 

Extremo Negativo 
níveis de 1 a 3 

O não cumprimento das 
funções sociais do Estado 

 
58,5 

 
6,1 

Estado 

Falta de vontade política 67,1 2,4 
Falta de consciência social das 
elites. 

50,0 17,1 

Monopolização das 
oportunidades por poucos 
 

48,8 7,3 

Elite 

Concentração de renda. 53,7 11,0 
Assistido  Falta de empenho dos pobres. 36,6 13,4 
Fonte: Pesquisa “Cultura política e elites não-estatais”, 2011. 
 
 

Outras pesquisas também abordaram este fenômeno de responsabilização do Estado. 

É o caso de Celi Scalon (2007). A autora, ao apresentar os resultados de uma pesquisa 

sobre as atitudes e opiniões sobre a desigualdade, chega a conclusões próximas a estas 

encontradas. Em uma dada pergunta do questionário, os entrevistados deveriam responder 

quem eles acreditam que “pode fazer alguma coisa para diminuir a desigualdade social”. 

Entre as opções estavam I governo; II deputados e senadores; III empresários; IV líderes 
                                                
6 A questão é formulada em uma escada de 1 a 10. O dado refere-se a posicionamentos positivos, 
considerando as respostas de 5 a 10. 
7 Para respostas extremamente negativas foram considerados os dados sobre os níveis de 1 a 3. 



religiosos; V pessoas como o senhor; VI outros. A primeira e segunda opções, as quais se 

referem a uma responsabilização do Estado, foram escolhidas por 74% dos respondentes.  

Quando a autora separa as respostas da elite e da não elite8, tem-se que ambos os 

grupos julgam o Estado como grande responsável pela desigualdade. 63% da elite e 62% da 

não elite responderam que o governo é praticamente o único capaz de agir contra as 

desigualdades. 

Balbachevsky e Holzhacker (2011), em estudo semelhante ao de Scalon, também 

verificam esta grande responsabilização do Estado para com a desigualdade. O objetivo 

deste estudo é a comparação da percepção da elite e da população. As conclusões da 

pesquisa levam à afirmação de que a responsabilização do Estado é uma expectativa tanto 

para grupos de elite quanto para a população no geral. As autoras chegam a afirmar que, 

para os entrevistados, o Estado seria o “protagonista por excelência no processo que leva à 

erradicação da pobreza e à diminuição da desigualdade” (BALBACHEVSKY e 

HOLZHACKER, p. 512, 2011). 

Outra pesquisa realizada com a elite nos anos de 1993 e 1994 também tiveram 

conclusões semelhantes. Em artigo de Elisa Reis (2000) apresenta-se também a grande 

culpa do Estado para a explicação dos problemas de ordem social. No entanto, ao contrário 

do que aparece nos dados do survey, o não cumprimento das funções do Estado é fator de 

motivação para a pobreza maior do que a falta de vontade política. 

Com estes dados, tem-se então que a grande expectativa sobre a ação do Estado não 

é exclusividade da cultura política de dirigentes de associações maringaenses. É um fator 

evidenciado não apenas com outros grupos de elite, como também a não-elite; e ainda, um 

fenômeno verificado em todo território nacional.  

 Os dados do survey sobre a grande responsabilização do Estado foram confirmados 

nos grupos focais. O mesmo não ocorreu quando questionados sobre a responsabilização 

dos outros grupos que diferenciei, a elite e os assistidos.  

No survey encontra-se um relativo reconhecimento de que a elite tem deveres sobre 

a desigualdade. Os dados da tabela apresentados acima remontam esta ideia. No entanto, 

quando perguntados diretamente no grupo focal se o que os motiva ao envolvimento com as 

                                                
 



entidades que representam é a “monopolização da oportunidade por poucos”, houve apenas 

negativas. 

 Em contraponto, no decorrer nas argumentações, a elite aparece em alguns 

momentos como má intencionada, e, em algum nível, responsável. Isto acontece, por 

exemplo, quando o entrevistado GI2 justifica a desigualdade pelo sistema tributário 

brasileiro. GI2 afirma que em outros países o sistema tributário é mais igualitário, pois a 

maior parte da contribuição vem de impostos sobre propriedades, e não sobre o consumo.  

No Brasil, segundo ele, ocorre o contrário, por isso julga que “a nossa carga 

tributária ela é extremamente injusta e reversiva, e ela recai em cima do pobre”. 

 

 
“ (GI2) (...) Então ele [o sistema tributário] penaliza mais pesadamente os 
mais pobres, o modelo brasileiro. Enquanto o modelo europeu em geral 
ele... Dois terços do total da arrecadação vem do imposto direto, aquele 
que detém patrimônio que paga mais. Agora, aqueles que não detém 
paga... paga pouco ou nada. Aqui no Brasil nós temos um modelo criado 
já a muito tempo. Por isso nós temos essa situação... de injustiça fiscal e 
má distribuição de renda. Isso também acaba dando esse problema da 
desigualdade social 
(...) 
Por quê? Porque o seguinte ó. No Brasil, os detentores da riqueza paga 
menos imposto proporcionalmente. 
(GI1) É por isso que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada 
vez mais pobre” (grifos meus) 

 
 
 
 O trecho citado reflete como a situação de privilégios da elite é associada mais a 

uma falha na estrutura que “já [existe] há muito tempo”, do que a uma ação intencional do 

próprio grupo privilegiado. Esta afirmação pode repensar a motivação para a contradição 

encontrada: o fato de concordarem com questões sobre a responsabilização da concentração 

de renda, da monopolização das oportunidades de forma geral no questionário, e ao mesmo 

tempo negarem a responsabilização da elite quando perguntados diretamente. Ou seja, há 

uma indicação de que a existência dos grupos privilegiados é também devido ao Estado 

faltoso. 



 Outro ponto que merece atenção é a relação entre as associações a que pertencem e 

o Estado. Ainda que reconheçam a importância e relevância das ações coletivas que 

participam, as entidades não são responsabilizadas pela desigualdade social.  

 Quando questionados no survey se as ações das “entidades sem fins lucrativos” 

podem reduzir as desigualdades, 91,5% respondeu que há uma grande contribuição, tendo 

que 45,1% dos entrevistados afirmaram em uma escala de 1 a 10, que esta contribuição 

representa o máximo – 10.  

Pelos dados fica evidente o reconhecimento das ações das entidades que participam. 

No entanto, a obrigação de tratar as desigualdades sociais é do Estado. Como justifica GI2:  

 

 
“O Estado não pode atender a todos. Por isso é que existe as ONGs, que 
existe as associações. Porque as ONGs na verdade ocupam um espaço 
onde o Estado é omisso, não é verdade? Isso daí já é claro. Por isso que 
temos incentivos”. 

  

 

Entre os três responsáveis elencados, conforme apresentado na tabela 5, os 

assistidos são os menos responsabilizados pela desigualdade social. Considerando somente 

as respostas positivas9, 58,6% dos entrevistados responderam que a falta de empenho do 

pobre é responsável pela pobreza. Enquanto a taxa de responsabilização da elite e do 

Estado ultrapassa os 65%. 

No entanto, a argumentação do grupo focal acaba afirmando que há uma grande 

parcela de responsabilidade dos assistidos, como demonstrado no trecho que se segue. 

 

 
GI1 - Quando a gente olha esse primeiro... essa falta de empenho, não 
tem nada a ver com as entidades. Aí é questão do povo mesmo que não 
quer se movimentar. 
GI4 - Não é GI1, e porque que não quer se movimentar? 
GI1 - Não quer se movimentar porque... 
GI4 - Onde que está o problema? Aí é que... aí é que é uma grande 
interrogação ao meu ver. 
GI1 - Mas aí é que... 
[todos agitados] 
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mas aí remonta tudo(...) Questão de valores... 
GI3 - De educação... 
GI1 - Não é? De interesse... Ninguém quer se desenvolver... 
GI4 - Mas o Estado não tinha que ser mais ativo nessa questão? 
GI1 - Mas com certeza 
(grifos meus) 

  

 

 O trecho acima exemplifica como a responsabilidade recai para os assistidos. Os 

argumentos reforçam a culpa do indivíduo para a desestruturação da sociedade. Abordam 

uma ausência de interesse, de vontade, problematizam os valores. Mas abordam ainda a 

questão da educação, que em minha interpretação é a chave para compreender a diferença 

dos dados do survey para os argumentos do grupo focal.  

 A educação representa, por um lado, uma falha estrutural. O Estado teria por 

obrigação oferecer uma educação de qualidade para a população, e como não o faz, acaba 

por favorecer uma sociedade desigual. Esta centralidade do Estado é evidenciada no final 

do trecho acima (GI4: “Mas o Estado não tinha que ser mais ativo nessa questão?”. GI1 

responde: “Mas com certeza”). Como consequência da falha do Estado em garantir 

educação para a população há o outro lado da educação – a culpabilidade do indivíduo.  

Desta forma, é possível que, quando questionados no survey sobre os fatores que 

motivam a pobreza, dessem mais relevância ao “não cumprimento das funções do Estado” e 

à “falta de vontade política” do que à “falta de empenho dos pobres”. Ainda que confirmem 

esta falta de empenho, ela é gerada, segundo os entrevistados, pela falha na atuação do 

Estado.  

Contudo, nas argumentações do grupo focal é verificado grande responsabilização 

dos assistidos. O valor da educação para a estruturação da sociedade auxilia na 

compreensão desta afirmação. No survey, a educação é sempre apontada como uma questão 

de maior preocupação para os entrevistados, a que mais teria efeitos positivos. Quando 

perguntados, por exemplo, quais questões são de maior importância para o Brasil 

atualmente, 76,8% responderam muito importante para a educação (o que corresponde ao 

10 em uma escala de 1 a 10). 

 

 

 



 

Tabela 7. Importância das questões para o Brasil % 

Questões Extremo Positivo 

níveis de 10 a 8 

Muito Importante 

Nível 10 

Extremo Negativo 

níveis de 1 a 3 

Educação 93,4 76,8 2,4 
Saúde 90,3 69,5 1,2 

Corrupção 89,0 65,9 6,1 
Pobreza 74,4 39,0 1,2 

Crise Moral 68,2 39,0 3,7 
Governabilidade e 

Gestão Estatal 
67,1 37,8 3,6 

Fonte: Pesquisa “Cultura política e elites não-estatais”, 2011. 
 

Como demonstrado na tabela acima, a educação é considerada mais importante que 

a pobreza, a governabilidade e a corrupção. Para os entrevistados, a educação ocupa um 

papel central e há consequências de sua ausência ou falha. Isto é evidenciado em outra 

questão: apenas 8,9% dos entrevistados discordam que a “falta de educação do povo” é um 

obstáculo à democracia. Mas as consequências da falta de educação vão além do parâmetro 

político. 

 

 
GI2 - E a falta de investimento em educação acaba gerando uma 
desigualdade tamanha. Que daí gera falta consciência, falta de 
planejamento familiar, falta de educação familiar e doméstica, falta de 
educação financeira... 

 
 

 Para os entrevistados, a ausência de uma política educacional de qualidade é um 

fator que tem efeitos principalmente para os assistidos. Afeta desde problemas mais 

estruturais às mínimas atividades destes indivíduos. Por causa da educação, um 

determinado grupo de pessoas é ignorante, não são capazes de fazer compras ou de cuidar 

de seus filhos. 

  

 
GI4 - Tudo realmente está na base da questão da educação. Porque nós se 
defrontamos com essa situação no dia a dia ali, porque pra quem que nós 
realizamos a vizita? [se referindo à atividade da entidade] Praquelas 



pessoas que são as mais pobres da periferia. Daí a gente constata (segue a 
fala enumerando com os dedos): que os filhos não estão na escola, os 
pais não tem domínio mais sobre os filhos, 10, 12, 15 anos, acabou. Não 
há mais autoridade nos lares. 

 

 

 A educação seria uma base determinante à consciência e ação do indivíduo. A falta 

de educação leva os assistidos a uma dependência do Estado. Em vários momentos GI2 

relaciona a ausência de educação com uma relação “escravocrata” ou colonial. O trecho que 

segue ilustra esta consequência de dependência para a falta de educação: “[...] Pessoa assim 

sem tipo de formação nenhuma cria assim uma espécie de colonialismo, uma dependência 

pelo colonialismo”. Ou seja, não a ter leva a um quadro de perca do controle. Demarca um 

quadro de pobreza e desigualdade contínuo. 

 

 

GI4 - Então existiu, ou tá existindo, uma situação muito preocupante no 
Brasil pela falta da educação. A falta da escolaridade desse pessoal então 
vai gerando pobreza de pai pra filho, de filho pra neto. E não tem fim isso 
daí, não se quebra esse ciclo de herança. 

 

 

 A forma mais indicada para a quebra desse ciclo seria estruturar o sistema 

educacional. Os desenlaces que esperam da educação vão muito além de um sistema formal 

de aprendizado, mais que a formação de um povo.  

 

 
GI3 - Que quando é que nós vamos reverter essa situação? Quando é? 
Quando as crianças começaram a se formar cidadãos, lá no começo. Não 
jogar latinha de guaraná, de sei lá o que, lá na rua. Não tacar o papel não 
sei lá aonde. Não desrespeitar o professor. Daí vai se formar um cidadão 
que vai ter senso crítico e vai votá, vai se candidatar, e vai ser um bom 
governante, e vai saber gerenciar o dinheiro do povo. Não é? 

 

 

 O trecho acima reflete as expectativas sobre a educação. Quando afirmam que a 

educação é um problema de grande importância para a nação abordam a questão da 

educação institucional. Em alguns momentos abordam uma ampliação da educação, como a 



cobrança para que o Estado tenha uma função de ensinar a se comportar. Mas não há uma 

argumentação fundamentada sobre uma educação mais ampla do que a institucional, que se 

desenvolva comunitariamente, que abarque o desenvolvimento do subjetivismo do 

indivíduo na vida pública.  

Assim, a argumentação leva a crer que a expectativa é para que o Estado se 

responsabilize pela instituição escola. E que este é o único meio garantido para a formação 

moral. 

Afirmam ainda que a ausência de educação forma um povo inculto, dependente, 

sem consciência. No entanto, os participantes são em sua maioria com altíssimos graus de 

escolaridade, maior que a média nacional. A maioria dos entrevistados (69,5%) já concluiu 

o ensino superior. Na estatística nacional, a população com este nível de escolaridade 

representa 7,9%10. Assim, ao passo que a escolaridade é reforçada como fator de 

diferenciação, há uma autopromoção destes sujeitos como cultos, autônomos e com 

consciência. Nestes termos, reafirmar a escolaridade como fator de diferenciação é 

promover a manutenção do status quo. 

 Para Reis (2000), a escolha da educação como grande solucionadora do quadro de 

desigualdade reflete uma saída da elite. Isto porque, por meio da educação, se teria uma 

revisão da estrutura social sem causar muitos danos aos privilégios da elite. 

 

 
A educação é vista como um recurso a ser explorado pelo poder público 
tendo em vista dotar os setores mais pobres da população de condições 
para competir por um lugar melhor na estrutura social sem envolver uma 
ativa redistribuição de renda e riqueza. A expectativa normativa parece 
ser que o poder público invista em educação como uma alternativa a 
soluções de tipo soma zero. A prioridade conferida à educação expressa a 
crença amplamente difundida segundo a qual a escola cria oportunidades 
de mobilidade social. No caso brasileiro ela parece também refletir o 
otimismo da era desenvolvimentista, quando se apostava na criação de 
novas posições estruturais, novas ocupações sociais que viriam a ser 
preenchidas pelas novas gerações. Estas poderiam, assim, ascender 
socialmente sem, contudo, provocar a mobilidade descendente de outros 
setores. Em suma, as elites apostam na possibilidade de melhoria para os 
pobres sem custos diretos para os não-pobres. (REIS, p.147, 2000) 

 

                                                
10 Os dados nacionais são do IBGE. 



 

 Afirmo, nestes termos, que os argumentos da elite pesquisada levam a uma 

manutenção do status quo. Isto porque há nas falas uma seleção de problemas enfatizados 

pelos entrevistados que são benéficos a posição que ocupam, e outros fenômenos que são 

menos realçados ou ignorados, talvez, por não serem coerente com seus privilégios.  

Em outro momento, a argumentação dos grupos focais leva a defesa de que as 

políticas públicas não devem ser para toda e qualquer população, não podem ser 

universalistas. Pois o Estado deve atender, prioritariamente, o trabalhador. Este valor para o 

trabalhador é evidenciado quando, por exemplo, ao afirmarem que há um grupo em 

desvantagem com a política de bolsas do governo, alegam estarem “Tomando dinheiro do 

pobre trabalhador” (grifos meu). E a argumentação continua: 

 

 
 “(GI1) Qualquer necessidade inventa-se mais um imposto. Ou seja, o 
que que ele tá fazendo ali [aponta para charge]. O governo tira do 
trabalhador pra dar pro menos favorecido, né. Então isso também é uma 
maneira bastante equivocada de tocar as coisas, né. Quero crer que não 
poderia ser dessa forma, né” 

 

 

 O trabalhador é tido nas falas como o foco ideal das políticas do Estado. Sendo 

assim, as políticas de assistência que visam recompensar o trabalhador são bem vistas. 

 

 

“(GI2) lá eles [em alguns países do exterior] que estão satisfeitos. Sabe 
por quê? Porque a pessoa... quando para de trabalhar... Ele sobrevive... 
Porque a assistência social, ele tem todo tipo de assistência que o 
governo dá. Agora aqui no Brasil, se a pessoa se aposentar ganhando 
menos do que ele ganhava no trabalho, ele não sobrevive por que... 
quando o senhor aposenta ele tá com 60, 70 anos (...) É o momento que 
cada vez a curva da sua saúde começa a reclinar. Você começa a ver que 
vai precisar de médico.” 

 

 

 Essa exaltação do trabalhador como preferencial alvo de atenção pode também ter a 

mesma posição na argumentação que a educação. Esta relação pode ser esclarecida a partir 



da investigação de Marcelo Medeiros (2006) sobre qual o fator que diferencia os ricos dos 

não ricos no cenário nacional. O autor verifica vários fatores que causam alguma variação, 

como discriminação raça e gênero, segmentação no trabalho. Tais variáveis condicionam a 

riqueza, mas não são determinantes.  

O trabalho também não é um diferencial, tanto ricos quanto pobres, em sua maioria, 

têm seus membros empenhados ao trabalho. Na investigação de Medeiros, a principal 

variável que distingue um rico de um não rico é o rendimento desse trabalho.  

Assim, é favorável a estes grupos reforçarem o trabalho como o símbolo do 

empenho e digno de recompensa. O grupo pesquisado, por vários critérios, pode ser 

considerado como um grupo de elite, mas eles não estão distantes do mundo do trabalho, 

são também trabalhadores. Ao defender o “pobre trabalhador” estão também se 

defendendo. No entanto, o rendimento de seu trabalho é distante dos outros trabalhadores, o 

que o torna diferencial.  

Neste sentido, a defesa pelo trabalho pode ser enquadrada em um argumento 

estratégico para a manutenção do status quo. Isto porque o argumento valorativo do 

trabalho incentiva a continuidade de uma estrutura que os torna privilegiados. Não posso 

afirmar que há uma intencionalidade na construção e defesa desses argumentos, mas é 

inegável que há uma conveniência nestas alegações. 

É comum encontrar pesquisas que relacionam diretamente educação e renda, e 

comprovadamente, quanto maiores os índices de educação maior é a renda. No entanto, os 

testes de Medeiros (2005) afirmam que a educação é uma condição para uma boa renda, 

mas ter educação não garante o pertencimento à classe dos ricos, há outros fatores que 

também influenciam tanto quanto o nível de escolaridade.  

O autor constata ainda que não há indício algum que o empenho pessoal seja fator 

de diferenciação: 

 

 
Tampouco é possível tratar essa segmentação como resultado de 
diferenças de esforço individual ou escolhas pessoais. Nenhuma 
evidência corrobora a idéia de que pessoas são ricas em função de sua 
maior operosidade ou porque suas famílias se empenham mais no 
trabalho. Qualquer argumento de caráter culturalista, seja ele baseado em 
uma ética do trabalho ou em comportamentos ascéticos, é muito mais 



uma justificativa retórica do status quo dos ricos do que uma explicação 
plausível para as diferenças entre os estratos. (MEDEIROS, p.123, 2005) 

 

 

 Assim, podemos encontrar como explicação que mesmo que não haja uma real 

razão para a argumentação pela educação e pelo emprenho individual, aparecem nas falas 

estas alegações por serem eficientes meios de distinção, de segregação. Por meio destes, há 

mais que uma elite simplesmente situada em posição de poder, há uma busca pelo status 

elite, a nata, e assim argumentos (e talvez ações) para a manutenção desta posição.  

 A investigação até este ponto problematiza não apenas a percepção que uma seleta 

elite tem da desigualdade, como ainda como estes compreendem a estrutura social, quais 

valores condicionam suas ações, qual sociedade esperam. Os dados apresentados conotam 

que o grupo pesquisado acredita em uma sociedade centrada pela instituição do Estado, e 

que este se responsabiliza pela estrutura social como um todo. Tais dados contrariam a 

expectativa de que grupos que se organizam em associações tenham uma intencionalidade 

em descentralizar a as forças em disputa na sociedade.  

 Os outros responsáveis pré-delimitados na pesquisa, a elite e os assistidos, têm sua 

responsabilidade subordinada às falhas do Estado. A elite não é diretamente 

responsabilizada tendo que, se há um cenário que privilegie alguns, deve-se a uma falha 

estrutural, e não a uma intencionalidade do privilegiado. De outro lado, os assistidos 

também não são motivadores das desigualdades. Ainda que afirmem que são suas ações que 

produzem a desigualdade (a falta de empenho ou de valores deste grupo), os assistidos são 

dependentes do Estado. Assim, o Estado que causa a não ação dos assistidos, e por último, 

a motivação central da desigualdade. 

 A responsabilidade assistidos e da elite esta subordinada à do Estado, mas não em 

mesmo peso. Nas falas do grupo focal a culpabilização para o assistido é mais acentuada. 

Ela se traduz na defesa pela educação. A educação aparece tanto como motivadora da 

desigualdade, como fator de maior potencial para revê-la. A falha na educação tem duas 

facetas: o Estado incapaz que não proporciona uma educação de qualidade e acessível a 

todos; e o assistido que não age corretamente, não valoriza, não tem interesse.  

 A investigação aqui aponta ainda para uma relação entre esta defesa pela educação e 

uma tentativa de manutenção do status quo. Isto porque a problematização trazida pelo 



grupo elenca apenas pontos convenientes aos seus privilégios. Na argumentação dos grupos 

focais, assim como nos dados do survey, aparece a educação como fator que determina qual 

função social terá o indivíduo, como ele se comportará e quais serão suas capacidades. No 

entanto, tendo que este grupo tem altos níveis educacionais, esta é uma defesa que os 

favorece.  

Outros argumentos também indicam uma busca por uma distinção, como o valor da 

educação e o empenho como fator diferencial.  Minha defesa é que desta forma o grupo 

busca a manutenção de seu status quo. Pode-se atentar que se tentam mantê-lo, é porque 

seus esforços são mais para reforçar uma situação já estabelecida do que para quebrar uma 

ordem antiga.  

Em suma, as disposições aqui apresentadas dão indícios da cultura política dos 

dirigentes de FASFILs, e assim, fazem repensar não apenas as motivações da organização 

de uma parcela do associativismo, como também representa os valores de um grupo de 

elite. 
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