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Resumo 

 

Este trabalho buscou investigar a atuação de organizações não governamentais (ONGs) na 

educação de crianças e adolescentes no município de João Pessoa/PB. O estudo foi 

desenvolvido com sete organizações em seis bairros da cidade, a partir de entrevistas, 

observações e leitura dos projetos pedagógicos. As ONGs, situadas em comunidades em 

situação de vulnerabilidade, desenvolvem ações de formação com o público infanto-juvenil 

complementando o ensino formal. A atuação dessas instituições sem fins lucrativos se 

configura como uma estratégia, especialmente no novo milênio, de combater a pobreza 

com a educação por meio da inclusão social e qualificação para o trabalho. Para tanto, 

compartilham dessa responsabilidade o Estado, o privado e a sociedade. A perspectiva de 

análise desse estudo se deu a partir da construção de categorias relacionadas com a 

literatura. Os resultados apontam que a cidadania é o principal foco do trabalho 

desenvolvido por meio de atividades nas áreas de artes e cultura. A concepção de educação 

se fundamenta na perspectiva de transformação em nível individual, através de inserção 

social, melhoria de vida e compreensão da realidade. A luta pelos direitos sociais 

constituídos na sociedade é uma das bandeiras das organizações. Na prática, atividades 

lúdicas e recreativas são realizadas em todas as ONGs e, em algumas, há também o 

desenvolvimento de um trabalho reflexivo e crítico. Conclui-se que o trabalho das ONGs é 

significativo para as crianças e adolescentes atendidas, por terem acesso a conhecimentos e 

ao desenvolvimento de capacidades e habilidades artísticas. Dessa forma, as mudanças que 

as ONGs conseguem produzir acontecem através de uma educação que visa auxiliar no 

processo de empoderamento e criticidade do público atendido. No entanto, limites do 

trabalho foram encontrados no que se refere à distância entre o prescrito no projeto 

pedagógico e o que acontece na prática e nos desafios quanto à sustentação dos projetos 

das ONGs. 
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Palavras-chave: Organizações não governamentais, educação, infância e adolescência. 

 

Abstract 

 

This work aimed to investigate the role of non - governmental organizations (NGOs) in the 

education of children and adolescents in the municipality of João Pessoa/PB. The study 

was developed with seven organizations in six districts of the city, from interviews, 

observations and reading of pedagogical projects. NGOs, located in communities in 

vulnerable situations, develop training actions with the children and youths complementing 

formal education. The performance of these non-profit institutions is a strategy, especially 

in the new millennium, to combat poverty through education by means of social inclusion 

and job qualification. To this end, the State, the private sector and society share this 

responsibility. The analysis perspective of this study was based on the construction of 

categories related to literature. The results indicate that citizenship is the main focus of the 

work developed, through activities in the areas of arts and culture. The conception of 

education is based on the perspective of transformation at the individual level, through 

social insertion, improvement of life and understanding of the reality. The fight for social 

rights constituted in society is one of the flags of the organizations. In practice, recreational 

and playful activities are carried out in all NGOs, and in some, there is also the 

development of reflective and critical work. It is concluded that the work of NGOs is 

significant for the children and adolescents served, because they have access to knowledge 

and the development of artistic skills and abilities. In this way, the changes that the NGOs 

can produce take place through an education that aims to help the process of empowerment 

and criticality of the public served. However, the limits of the work were found regarding 
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the distance between what is prescribed in the pedagogical project and what happens in 

practice and in the challenges regarding the sustainability of NGO projects. 

Keywords: Non-governmental organizations, education, childhood and adolescence. 
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Introdução 

 

 As Organizações Não Governamentais (ONGs) se caracterizam como instituições 

da sociedade civil que desenvolvem ações em defesa de direitos sociais para a população 

(ABONG, 2014). São definidas, legalmente, como organizações privadas, sem fins 

lucrativos, de acordo com legislação própria (Lei nº 9.790), datada de 1999.  

No Brasil, o período de crescimento das ONGs se deu, principalmente, após os anos 

de 1980, advindo de mudanças econômico-políticas mundiais (Meira, 2009). Embora em 

décadas anteriores as ONGs já desenvolvessem um trabalho sócio assistencial, é nesse 

momento de reestruturação do sistema econômico1 que acontece um amplo crescimento 

dessas organizações, compondo o chamado “terceiro setor”. 

 O “terceiro setor” é compreendido, de acordo com seus teóricos, como todas as 

ações institucionalizadas desenvolvidas pela sociedade civil organizada, que não fazem 

parte da esfera pública, o primeiro setor; nem da iniciativa privada com fins lucrativos, o 

segundo setor (Montaño, 2010). Assim, compõe o campo do “terceiro setor” uma série de 

organizações de natureza e fins distintos, que passam pela ação social, à caridade religiosa 

e filantropia empresarial (Montaño, 2010). Nesta grande seara, torna-se difícil 

compreender a intencionalidade deste “setor”, já que engloba uma diversidade de 

organizações que possuem, marcadamente, propósitos diferentes, uns mais sociais e outros 

com foco em um âmbito mais privativo. 

Ao firmar nesse conjunto de organizações o terreno do “terceiro setor” e ao 

estabelecer a existência de três setores, sendo a sociedade civil referente ao terceiro, 

                                                             
1A reestruturação do sistema econômico adveio em razão da crise de acumulação do sistema capitalista, 

momento em que é promovido um ajuste estrutural, consistindo na redução do papel do Estado, portanto, o 

estabelecimento de uma nova forma de gestão; na ampliação do mercado econômico; e na reestruturação 

produtiva, que inclui a reestruturação tecnológica e econômica do capital (Oliveira, 2011). 
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portanto, o último, faz-se um recorte do fenômeno social, “isolando e autonomizando a 

dinâmica de cada um e, portanto, desistoricizando a realidade social” (Montaño, 2010, p. 

53). O fracionamento em setores esconde que esta divisão é, na verdade, artificial, uma vez 

que há uma inter-relação entre a esfera estatal, o mercado e essas organizações, 

necessitando uma das outras, a fim de atingir os objetivos esperados para o 

desenvolvimento do sistema econômico-político vigente.  

Dessa forma, a respeito do termo “terceiro setor”, concorda-se com diversos autores 

que apontam que esta consideração de segmentação da sociedade vem a 

compartimentalizar a realidade social (Landim, 2002; Montano, 2010; Oliveira, 2002; 

Silva, 2011). Portanto, neste estudo, o termo “terceiro setor” é apresentado com aspas, 

entendendo que esta divisão da sociedade em setores não se estabelece na prática, uma vez 

que essas organizações, o mercado e o Estado estão em constante relação, compondo a 

realidade social.  

A regulamentação das ONGs - lei nº 9.790/1999 firma a existência deste tipo de 

instituição como sendo de natureza jurídica de direito privado, afirmando, ainda, a 

possibilidade de parceria entre essas organizações e o Estado. A lei citada tem por objetivo 

estimular o crescimento do “terceiro setor” e formalizar organizações da sociedade civil, 

além de estabelecer a necessidade dessas instituições de atingirem o objetivo de promover 

benefícios sociais. 

Com o advento do Neoliberalismo2, modelo econômico-político vigente, o Estado 

precisa enxugar os gastos com as políticas sociais, voltando-se, muito mais, para a 

                                                             
2Neoliberalismo: mudanças de ordem econômica e política estabelecidas em razão da crise do Estado de 

Bem-estar Social. São formuladas e executadas propostas visando à supremacia do mercado, compreendido 

com matriz da riqueza, eficiência e justiça (Moraes, 2002), que ocasionou em reestruturações na produção, 

com medidas de flexibilização do trabalho; de automação e informatização da produção; e com modificações 

na forma de acumulação, com medidas de privatização, por exemplo (Iasi, 2012). No Brasil, a Reforma 

abarcou alguns elementos na reestruturação, quais sejam a política de ajuste fiscal e o enfraquecimento da 

proteção social, as mudanças no sistema previdenciário e a ampliação da previdência privada (Oliveira, 

2011). 
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concretização das demandas da reprodução do sistema, do que para os problemas sociais 

causados por essa estrutura. No contexto de reestruturação produtiva e ajuste neoliberal3, 

são modificadas as formas de trabalho, mediante a flexibilização e desestabilização do 

emprego estável; as leis trabalhistas, sendo desregulamentadas; e a forma de intervenção 

estatal, em virtude da redução dos gastos públicos (Montaño & Duriguetto, 2011). 

Os prejuízos causados pela exploração do trabalho no sistema capitalista, 

resultando na intensa pauperização, desigualdades sociais e também na problematização 

desse quadro político, que caracterizam as sequelas da “questão social”4, deixam de ser 

respondidas pelo Estado através das políticas sociais universais. Com isso, organizações da 

sociedade civil assumem essa responsabilidade, por meio de ações focais (Silva, 2012). 

Assim, as demandas sociais passam a ser entendidas como não-exclusivas do 

Estado, sendo repassadas à sociedade civil, a partir do fomento às privatizações, 

terceirizações e publicizações, seja pela lógica de mercado ou como público não estatal 

(setor não lucrativo), no qual se inserem as ONGs (Peroni, 2009). 

As ONGs passam, então, a assumir a responsabilidade em atuar na execução de 

políticas públicas, especialmente a partir de proposições colocadas, no Brasil, pelo Plano 

Diretor da Reforma do Estado (PDRE), cabendo ao Estado o papel de gestor e subsidiário 

do setor “não-estatal” (Meira, 2009). 

Existem, no Brasil, cerca de 290 mil Fundações e Associações sem fins lucrativos, 

segundo dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

desenvolvida em parceria com a Associação Brasileira de Organizações Não 

                                                                                                                                                                                         
 
3A reestruturação produtiva e o ajuste neoliberal consistiram em uma série de medidas econômicas, que 

visaram à produção de mudanças estabelecidas a partir da implantação do modelo Toyotista em substituição 

ao modelo keynesiano, ocasionando à flexibilização dos contratos e do mercado de trabalho, a 

desestabilização do emprego estável e às terceirizações; a informatização e automação e a partir do vínculo 

entre produção e demanda; e em mudanças no regime de acumulação do capital (Iasi, 2012). 
 
4A “Questão social” está determinada a partir da relação entre capital e trabalho, que gera, na sociedade 

capitalista, a exploração e, com isso, diversas “mazelas”, como o pauperismo e o desemprego (Pastorini, 

2010). Esse assunto será retomado no texto no debate posterior. 
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Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), 

realizada em 2010 e publicada em 2012. Destas, 18,6% atuam nas áreas de saúde, 

educação, pesquisa e assistência social, totalizando mais de 54 mil instituições. Já em João 

Pessoa, local de realização desta pesquisa, os dados do IBGE (2012), apontam a existência 

de 2.740 Fundações e Associações, sendo que 22 atuam na área da saúde, 114 com cultura 

e recreação, 197 com educação e pesquisa e, ainda, 79 na área de assistência social. 

Este estudo foca-se nas ações que as ONGs têm desenvolvido na área da educação 

de crianças e adolescentes. O debate sobre este tema tem estado na pauta atual, sendo a 

educação considerada como área prioritária, tanto para as políticas governamentais como 

para a atuação da sociedade civil (Carvalho, 2008). Compreendida como possibilidade de 

inclusão social e de solução de problemas econômicos, a educação tem sido encarada como 

forma de garantir a equidade, devendo, então, envolver outros setores sociais e não apenas 

ser de responsabilidade da esfera estatal (Evangelista & Shiroma, 2006). No entanto, o 

Estado continua a ser o mantenedor, uma vez que financia as ações realizadas pela esfera 

privada e pelas organizações do “terceiro setor”. Assim, o Estado ao mesmo tempo em que 

se afasta das funções de execução da política educacional, que se esfacela, e se redireciona 

para ações sociais com foco nos mais vulneráveis, injeta dinheiro no âmbito privado a fim 

de subsidiá-lo, para que este “dê conta” de demandas da sociedade. 

O discurso que relaciona educação e combate à pobreza visa atender ao crescimento 

econômico, a partir de três vias: da educação da infância; da política de inclusão; e da 

empregabilidade, e, por isso, têm sido efetivadas políticas estatais com foco no combate à 

pobreza que estimulem o consumo de uma parcela da população. (Evangelista & Shiroma, 

2006). 

No que diz respeito à educação da criança e do adolescente, tem-se que a partir da 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (lei nº 8.069 de 1990), uma 
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política de atendimento à infância e adolescência passa a vigorar mais formalmente, 

reconhecendo-as como sujeitos de direitos em peculiar situação de desenvolvimento, 

devendo, o Estado, a família e a sociedade em geral se responsabilizar pela efetivação de 

direitos a crianças e adolescentes e pela garantia de proteção integral a este público (artigo 

4º). 

O Estatuto reconhece que as políticas de atendimento à criança e ao adolescente 

podem acontecer a partir de ações desenvolvidas por organizações governamentais e não-

governamentais (artigo 86º) e regulamenta as linhas de atuação, as diretrizes e as formas de 

fiscalização dos atendimentos. Assim, há a permissão do desenvolvimento das ações de 

ONGs, desde que pautada nos princípios postulados pelo ECA. Diante da licença desse 

Estatuto e do incentivo do Estado, o direito à educação na infância e na adolescência, será, 

então, promovido tanto pelo público estatal, como pelo público não-estatal, situando-se 

neste cenário, as escolas públicas e organizações do terceiro setor.  

O trabalho de ONGs na educação vem se expandindo, a partir da atuação nas 

políticas educacionais, via distintas parcerias com o Estado, através da oferta de serviços 

educacionais, mediante convênios ou terceirizações, na elaboração de materiais didáticos, 

na formação de educadores, dentre outros (Ghanem, 2012).  

Assim, esse estudo foca, especificamente, nos espaços constituídos como 

Organizações Não Governamentais que têm desenvolvido um trabalho educativo voltado 

para crianças e adolescentes em João Pessoa, uma vez que há um grande número de 

organizações que vem atendendo o público infanto-juvenil, principalmente nas periferias 

da cidade. De acordo com dados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA JP, 2015), estão regulamentadas 197 organizações que atendem 

esse público.  
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O interesse em estudar o tema da atuação de ONGs no contexto educacional 

voltado para crianças e adolescentes adveio da minha trajetória profissional. Durante três 

anos, trabalhei na função de psicóloga em uma ONG em João Pessoa. Neste percurso, 

reflexões surgiram a respeito do potencial do trabalho educativo de organizações não 

formais. Se, por um lado, esta vivência me possibilitou uma imersão a importantes 

desafios, no desenvolvimento de um trabalho com comunidades que vivenciam intensa 

vulnerabilidade social, muito maiores foram as contradições e impedimentos que me 

inquietaram. Inicialmente, as dificuldades quanto às questões de infraestrutura da 

instituição se traduziam na necessidade de obter recursos financeiros e, por isso, também 

de conseguir parcerias públicas e privadas e quanto estas demandas interferiam na 

execução de uma atuação pedagógica apropriada, menos focal e pontual, mais contínua e 

qualificada. Posteriormente, comecei a perceber a relação entre os aspectos do limite da 

gestão com o trabalho educacional desenvolvido, que se davam, inclusive, no cotidiano de 

outras ONGs educativas que pude me aproximar. Estas duas questões - gestão política e 

trabalho sócio educacional - estavam sempre entrelaçadas, uma interferindo na outra, 

sendo, assim, para ter uma visão mais ampla que se repercutisse no meu próprio trabalho, 

fez-se necessário olhar mais profundamente onde estão inseridas as ONGs e a que se 

destinam. Isto posto, surge a indagação: que contribuições têm fomentado o trabalho das 

ONGs que atendem crianças e adolescentes, por meio de atividades educativas 

desenvolvidas no contra turno da escola formal e direcionadas a um determinado público, 

quais sejam as crianças e adolescentes que estão em situação de pobreza?  

Dessa forma, focaliza-se no trabalho que as ONGs têm desenvolvido na educação 

de crianças e adolescentes, visando compreender a que se destinam as ONGs - qual a sua 

natureza; que funções têm cumprido na educação complementar, a partir de atividades 

fomentadas no contra turno escolar; e qual a perspectiva política do trabalho educativo. 



16 
 

 
 

 Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar a ação educativa de 

Organizações Não Governamentais direcionada às crianças e adolescentes no município de 

João Pessoa (PB). Mais especificamente, busca-se realizar uma caracterização das ONGs 

que atendem crianças e adolescentes com ações educacionais e investigar os pressupostos, 

os conteúdos educativos e as metodologias do trabalho. 

 O primeiro capítulo teórico da dissertação intitula-se “A função que o Estado e o 

“terceiro setor” cumprem na sociedade” e com este busca-se investigar criticamente a 

função do Estado, especialmente no contexto do Neoliberalismo; apontar elementos sobre 

o que significam as ações do “terceiro setor” para a sociedade; e discorrer sobre aspectos 

históricos, institucionais e que marcam a atualidade das ONGs. 

 O segundo capítulo chama-se “As Organizações Não Governamentais e o direito à 

educação”. Trata-se de uma investigação sobre a relação entre educação e pobreza na 

atualidade, destacando a atuação de organizações não governamentais na educação e ações 

que têm sido desenvolvidas por ONGs na formação de crianças e adolescentes. 

No terceiro capítulo está descrito o método desenvolvido para a realização da 

pesquisa de campo e análise dessa investigação. Por fim, no quarto capítulo são 

apresentados os resultados e discussões referentes às concepções, práticas e desafios do 

trabalho educacional das ONGs. 
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Parte I – Fundamentação Teórica 

Capítulo 01: A função que o Estado e o “terceiro setor” cumprem na 

sociedade 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro se caracteriza 

como Estado social e Democrático de Direito. Estado de Direito significa a existência de 

uma lei maior e uma ordem jurídica que deve ser seguida; já Estado Democrático 

representa a garantia da possibilidade de participação do povo no poder; e o Estado Social 

significa que o Estado precisa suprir necessidades básicas da Sociedade não garantidas 

pelo Estado Liberal (Regules, 2006). 

Matsumoto (2013) aponta que o desenvolvimento do Estado Democrático se dá em 

relação com a disseminação do modo de produção capitalista, em razão da necessidade de 

regulação jurídica das trocas entre os indivíduos, vistos abstratamente como sujeitos de 

direitos. Conforme Matsumoto (2013): 

Somente quando a força de trabalho se transforma em mercadoria é que as trocas desses produtos 

(do trabalho humano e a própria força de trabalho) se dão em fluxo mercantil, o qual passa a 

envolver todo o tecido social, e a forma de regular essa relação abstrata e ideal entre sujeitos iguais 

ganha legitimidade a partir do desenvolvimento do Direito em sua expressão mais complexa, ou 

seja, a partir do momento em que as formas jurídicas desenvolvem-se como desdobramento da 

forma-mercadoria (Matsumoto, 2013, p. 59). 

 

Tem-se, então, que a expressão jurídica emana da realidade concreta, dos modos de 

produção e de reprodução da vida social. Dessa forma, o Direito atende a expressão da 

sociedade capitalista (Matsumoto, 2013) e o Estado, em suas legislações, se alia à estrutura 

do capital. 
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A Constituição é afirmativa quanto às limitações do modo capitalista em garantir 

qualidade de vida para toda a população, sendo contundente no que se refere à 

“implementação de medidas que visem reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem 

como erradicar a pobreza (art. 3º, inciso III)” (citado por Regules, 2006, p. 33). A 

Constituição afirma, também, que há atividades que são exercidas pelo Estado em caráter 

não exclusivo, podendo ser exercido livremente por particulares, como prestação de 

serviços de saúde (artigo 196); assistência social (artigo 204); educação (205), dentre 

outros, cabendo ao Poder Público apenas à função de fiscalizar essas ações (Regules, 

2006). 

No que se refere ao “terceiro setor”, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 

XVII, postula que seu desenvolvimento é livre e atribui ao indivíduo o direito 

constitucional à liberdade de expressão, bem como ao livre desempenho de atividades não 

exclusivas ao Poder Público. A administração pública, a respeito do que afirma este artigo 

e no uso de suas atribuições, tem facilitado o desenvolvimento e expansão do “terceiro 

setor”, a partir de ações de fomento às atividades particulares de interesse coletivo 

(Regules, 2006). 

No decorrer desse capítulo, veremos, então, o conceito de Estado e sua relação com 

o chamado “terceiro setor”, uma vez que Estado e “terceiro setor” delineiam suas funções a 

partir do modelo econômico-político vigente e também pelos movimentos de 

reivindicações dos trabalhadores, que, a depender do momento histórico, podem significar 

conquistas ou perdas de direitos, portanto, garantias ou não garantias, executadas pelo 

Estado. 
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1.1. Do modelo econômico-político do Estado de Bem-Estar Social ao 

Neoliberalismo 

 

Inicialmente, faz-se necessário compreender a função do Estado para a sociedade, 

no atual modo de produção capitalista, refletindo sobre a quais interesses servem e quais 

são as responsabilidades atribuídas a ele. A fim de contextualizar a discussão referente à 

relação entre Estado e “terceiro setor”, serão apresentados, de forma breve, o modelo do 

Estado de bem estar social e o Neoliberalismo, atual modelo econômico-político.  

De acordo com Montaño e Duriguetto (2011), o Estado é parte integrante da ordem 

que o fundou, a ordem burguesa, sendo dependente do sistema econômico e político que o 

construiu. Nas palavras dos autores,  

O Estado constitui-se num tipo privilegiado de organização dentro e a serviço da sociedade 

capitalista que o criou e o mantém. Não sendo possível pensar um sem o outro, um independente do 

outro; não se pode entender o Estado, na sociedade comandada pelo capital, como à margem, ou até 

mesmo como antagônico ao Modo Capitalista de Produção. (Montaño e Duriguetto, 2011, p. 143). 

 

Assim, o Estado tem como funções manter os fundamentos da acumulação 

capitalista; garantir a primazia da ordem social em vigência; e legitimar as demandas da 

classe trabalhadora, a fim de consolidar os fundamentos da ordem capitalista. O Estado 

precisa, pois, lidar com os interesses da classe hegemônica, detentora dos meios de 

produção, e com a classe trabalhadora, que se expressa num processo de luta por direitos. 

O Estado Moderno, a fim de se legitimar, ora age por coerção, ora por consenso, visando 

garantir a ordem vigente, diminuir os conflitos e insatisfações populares e até conquistar a 

aceitação da população5 (Montaño & Duriguetto, 2011). 

                                                             
5Importante afirmar que essa reflexão só faz sentido em razão detrata-se do Estado Moderno. Para todos os 

fins, a ideia de Estado Moderno é garantir o bem comum. É a partir da análise marxiana que vai se 

transformar a relação Estado versus classe burguesa. 
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Assim, o Estado acaba por executar funções distintas de acordo com o modelo 

econômico, em virtude de suas ações estarem circunscritas à legitimação das demandas da 

ordem burguesa, visando produzir e acumular cada vez mais riquezas. O Estado, pois, em 

sua natureza, age “estritamente determinado pelas necessidades do sistema reprodutivo do 

capital” (Bizerra & Gois, 2014, p. 78). O capital é, assim, a estrutura de comando, tanto no 

Estado de bem estar social, como no Neoliberalismo. 

 

1.1.1. O Estado de Bem-Estar Social 

 

O modelo econômico-político do Estado de Bem-Estar Social ou Estado 

Providência é compreendido como um momento histórico em que os trabalhadores 

obtiveram mais direitos, tanto devido à forma de produção de acumulação do capital, que 

exigiu melhores condições para a população consumidora, como em virtude das 

reivindicações trabalhistas presentes neste período. 

Com início datado do período entre guerras mundiais, conhecido como Crise de 

1929, nos Estados Unidos, o Estado de Bem-Estar Social se caracterizou por um momento 

de prevalência da intervenção estatal baseado no modelo Keynesiano, somado com o 

processo de industrialização desenvolvido por Ford. Esta nova ordem mundial - 

“keynesiano-fordista” - teve como aspectos: a consolidação e ampliação da fase de 

monopolismo e imperialismo; uma ampla produção em “massa”, com a criação de uma 

linha de montagem padronizada e produzida em série; a ativação de um mercado de 

consumo em “massa”; mudanças na forma de trabalho, produzindo a especialização do 

trabalhador, responsável pela produção de pequena parcela da mercadoria6; e o 

desenvolvimento do Estado Providência, responsável por assegurar as condições para a 

                                                             
6 Ressalta-se que desde a revolução industrial (1840 – 1870) que o trabalhador passou a se especializar em 

apenas parcela da produção. 
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produção (meios de transporte e comunicação, legislação civil, sistema monetário) para 

legitimar a ordem, por meio de aparatos jurídicos e de contenção e repressão (exército e 

polícia, por exemplo), e para assegurar a aceitação da população, através de mecanismos 

ideológicos (educação, cultura, meios de comunicação e serviços sociais) (Montaño & 

Duriguetto, 2011). 

Em razão dos efeitos produzidos pelas guerras e da crise de superprodução, o 

Governo dos Estados Unidos da América lançou o “New Deal”, acordo entre o Governo e 

o Congresso para assegurar a implementação de programas, por meio da intervenção 

estatal, criando estratégias para sair da crise, ampliar os territórios de produção e instituir 

políticas sociais que pudessem auxiliar no processo de expansão do consumo para a 

circulação das mercadorias produzidas. De acordo com Silva, M. M. V. A (2012), 

O “New Deal” foi estabelecido no interior da arena política do Estado a partir de 1930. Este acordo 

incluía, além do reconhecimento político do protagonismo do trabalhador, o estabelecimento de 

políticas sociais que se propusessem igualitárias e universais, associadas ao pleno emprego. Tais 

políticas, denominadas de WelfareState, se desenvolveram nos anos dourados (1930-60) do 

“capitalismo humanizado”, que defendia o princípio da “produção em massa – consumo em massa”, 

que consolidou o acordo fordista no pós-Segunda Guerra Mundial. (Silva, M. M. V. A., 2012, p. 

26). 

 

Por outro lado, alguns autores apontam que o Estado de Bem-Estar Social se 

constituiu como uma resposta política, frente à ameaça provocada pela experiência 

soviética e pelo crescente poder dos movimentos das classes operárias, tanto nos Estados 

Unidos, como na Europa. Dessa forma, para legitimar o Estado, necessitou-se criar 

estratégias de dominação e legitimação do Estado Capitalista, sendo o Estado de Bem-

Estar uma forma ideológica para tal (Gomes, 2006). Ainda conforme Gomes (2006), 

A concessão de direitos econômicos, sociais e políticos seria uma forma de os representantes do 

capital buscarem apoio das forças opostas, evitando, com isso, que insurgissem processos de 



22 
 

 
 

grandes rupturas. Assim, as mudanças ou reformas eram interpretadas como movimentos que 

partiam dos interesses dos capitalistas com o objetivo de integrar os trabalhadores às relações de 

produção (Gomes, 2006, p. 211). 

 

Contudo, a diminuição das desigualdades só ficou circunscrita no plano da 

igualdade formal, sem levar em consideração, de fato, a universalidade proposta pelas leis. 

Nos países pobres e dependentes, como no caso a América Latina, não há consenso entre 

diversos autores se houve de fato a implantação do Estado de Bem-Estar Social, uma vez 

que não houve garantia de direitos sociais para a população, por meio da universalização 

de serviços e direitos públicos (Piana, 2009), ficando restrito a “intervenções estatais 

populistas, paternalistas, clientelistas e focais que mal alcançaram os pobres” (Silva, M. M. 

V. A., 2012, p. 26).  

Se o Estado de Bem-Estar Social, desenvolvido nos Estados Unidos e Europa, tinha 

como ideário a proposta de pleno emprego e garantia pelo Estado de direitos sociais 

mínimos, ou seja, políticas sociais mínimas nas áreas de educação, saúde e assistência 

social, os países da América Latina não vivenciaram de fato este projeto (Piana, 2009).  

É relevante ressaltar que as políticas sociais surgiram no capitalismo do século 

XIX, fruto de movimentos populares, passando a ser utilizadas como estratégia 

governamental. Assim, as políticas sociais são entendidas como “fruto da dinâmica social, 

a partir de diversos interesses e relações de força” (Piana, 2009, p. 23), podendo se 

desenvolver como conquistas da classe trabalhadora, mas também como legitimação da 

ordem capitalista. 

No século XIX, o Estado Europeu reconhece os direitos civis, como direito à vida, 

à liberdade e à propriedade, mas é a partir do final deste mesmo século que o Estado 

Capitalista passa a desenvolver ações sociais amplas, que culminaram no Estado de Bem 

Estar Social, que visou à garantia de serviços sociais para a população. 
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No entanto, as políticas sociais foram implementadas de forma parcializada, 

estando restrita à população urbana, especialmente os trabalhadores das indústrias, fazendo 

com que grande contingente populacional não obtivesse o direito de usufruir das políticas, 

especialmente negros e indígenas, representando, de acordo com Sposati (2011, p. 106), 

um “branqueamento no acesso aos benefícios”. Dessa forma, as políticas sociais foram se 

delineando como direito para poucos e não como um meio de universalizar as garantias 

sociais a todos os cidadãos (Sposati, 2011). 

O modelo do Estado de Bem-Estar Social inicia um processo de crise no final dos 

anos 1960, perdendo a hegemonia devido ao aumento de demanda de produção nos países 

da Europa Ocidental e Japão e à crise do petróleo, de 1973. O momento de recessão norte-

americana que adveio desse período de crise legitimou o “fracasso” desse modelo 

(Vasconcelos & Lima Filho, 2008). Assim, segundo os mesmos autores, 

No âmbito da produção, a crise instaurada demonstrou que o Fordismo era um sistema rígido que 

não conseguiu dar respostas rápidas para superar os obstáculos que se apresentavam naquele novo 

contexto. No Japão, ao contrário, onde a produção baseava-se no modelo Toyotista, a produção já 

adotava os princípios da flexibilidade produtiva, por conseguinte, um sistema produtivo mais ágil e 

capaz de responder de forma mais eficiente às novas exigências de um mercado em crise e com 

profundas contradições. (Vasconcelos & Lima Filho, 2008, p. 02). 

 

O Estado de Bem-Estar Social mostrou-se, pois, ineficiente para promover o 

crescimento econômico. Esta crise, no entanto, diz respeito à ineficácia presente na 

dinâmica do Capital, consistindo em crises cíclicas, com movimentos de “ondas de 

crescimento” e ”ondas recessivas”. Assim, após o período de expansão, esse modelo torna-

se um problema para o Estado capitalista (Paulo Netto, 2012). 

Dessa forma, a crise do Estado de Bem-Estar Social vai evidenciar a “dinâmica 

crítica presente na ordem do Capital, que, para sua reprodução, requisitou a eliminação das 
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garantias sociais e de controles mínimos”. O modelo de bem-estar social converte-se, 

então, num limite, numa barreira para o capital reproduzir-se (Paulo Netto, 2012). 

 Especificamente no Brasil, apesar da crise do Estado Providência no final dos anos 

1970, os anos 1980 foram marcados por vitória dos trabalhadores no que diz respeito à 

dimensão de direitos e cidadania, pois, durantes esses anos, a nova Constituinte foi 

aprovada. Reconhecida como a Constituição Cidadã, “expressão da luta política de 

diversos atores políticos e sociais” e da “cidadania ativa que marcha no sentido de ampliar 

a democracia na efetivação dos direitos sociais” (Silva, 2012, p. 31), instituiu o sistema de 

proteção social para todos, chamado de seguridade social, com ações nas áreas da saúde, 

previdência e assistência social. 

No entanto, o Brasil aprovou a Constituição Cidadã em período de declínio do 

Estado de Bem-Estar Social, momento em que os gastos do poder público com a área 

social foram questionados e que a política do Estado, a partir de reformas estruturais, passa 

a ser de focalização ao invés de universalização, desresponsabilizando-se, gradativamente, 

da garantia das políticas sociais (Silva, 2012). 

Assim, os direitos da classe trabalhadora garantidos na Constituição ficaram “em 

perigo” de serem esfacelados pela nova ordem mundial, a partir da redefinição da relação 

entre o público e o privado, uma vez que as funções estatais são colocadas como incapazes 

de promover crescimento econômico e bem estar, sendo suas responsabilidades destinadas 

para o setor privado, por meio da defesa do mercado livre (Paulo Netto, 2012), e para o 

“terceiro setor” por meio de ações sociais das organizações. 

 

1.1.2. Neoliberalismo: o atual modelo político-econômico e as consequências para as 

políticas sociais 
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O Neoliberalismo trata-se de um regime internacional que se ergueu após a 

Segunda Guerra Mundial, em especial após a queda do muro de Berlim. Seguindo 

inspiração da doutrina do liberalismo econômico, tem por base os princípios do 

predomínio do livre comércio, visando à eliminação de qualquer protecionismo; de 

políticas que incentivem o desenvolvimento das economias devastadas pela guerra e da 

estabilização macroeconômica (Borón, 2008). 

Conforme aponta Iasi (2012), em razão do padrão de acumulação do capital ter 

apresentado um ponto de saturação, necessitou-se encontrar outras formas para manter a 

acumulação de capitais. Além disto, foi constatado um esgotamento na forma do Estado, 

em virtude da grande quantidade de demandas a ele atribuídas, referentes à manutenção 

dos países nos momentos de crise do capital e do fomento às políticas sociais, traduzindo-

se em gastos elevados para os cofres estatais. Assim, estaria o Estado em crise, 

necessitando se reajustar, a fim de impedir um colapso no sistema.   

De acordo com Borón (2008), atrelado à crise, o Estado passou a ser considerado 

como causador de todas as problemáticas nas sociedades capitalistas, visto como corrupto 

e ineficiente, sendo necessário, portanto, seu enfraquecimento. Enquanto isso, para a 

iniciativa privada sobressaiu-se a imagem de eficiência, probidade e progresso. 

A resposta à crise, chamada de ajuste estrutural, consistiu na redução do papel do 

Estado, portanto, de uma nova forma de gestão; na ampliação do mercado econômico; e na 

reestruturação produtiva, incluindo uma reestruturação tecnológica e econômica do capital. 

O processo de reestruturação produtiva, a partir do modelo Toyotista visou, mundialmente, 

a flexibilização dos contratos e do mercado de trabalho, com a desestabilização do 

emprego e com as terceirizações; do processo produtivo, com a informatização e 

automação e a partir do vínculo entre produção e demanda; e do regime de acumulação 
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(Iasi, 2012). Trata-se, conforme aponta Matsumoto (2013), de um aumento do processo de 

exploração e precarização: 

É nesse quadro em que se observa um processo tendencial de precarização estrutural do trabalho, 

que o capital globalizado também está exigindo o desmonte da legislação social protetora do 

trabalho, o que significa aumentar ainda mais o processo de exploração do sobretrabalho, ampliando 

as formas de precarização e destruição dos direitos sociais que foram ardualmente conquistados 

pelos trabalhadores (Matsumoto, 2013, p. 43). 

 

Também nas dimensões cultural, política e social, houve uma reestruturação, como 

nos explica Oliveira (2011, p. 134): “então, não ocorreram mudanças apenas no processo 

de produção, mas também na correlação de forças entre capital e trabalho e um 

redirecionamento do papel do Estado” e, como afirma Matsumoto (2013), o capital 

determina toda sorte de relações de produção de reprodução da vida, sem suas bases 

materiais e culturais. 

Além disso, é importante ressaltar dois fatores referentes a essa conjuntura 

histórica: o primeiro que diz respeito ao fato da queda do Muro de Berlim, portando, do 

fracasso do socialismo real, e, por outro lado, do crescimento de preceitos democráticos na 

América Latina, relacionados a conquistas sociais atreladas a direitos garantidos pelo 

Estado (Borón, 2008). Dessa forma, não era mais necessário manter as políticas de 

proteção social, conquistadas no período do Estado de Bem-Estar Social, além de ser 

imprescindível ajustar a América Latina aos ditamos neoliberais, mesmo significando 

prejudicar ao extremo a população dessas nações. Como nos explica Borón (2008) sobre os 

avanços e retrocessos desse período para o Estado democrático,“reafirma-se por um lado o 

valor do Estado democrático como o âmbito natural da justiça e como instância estratégica 

de redistribuição de ingressos e recursos e, ao mesmo tempo, ele é sacrificado e 

desmantelado em função do reforçamento do mercado” (Borón, 2008, p. 71). 
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Nos países latino-americanos, foi estabelecido o Consenso de Washington, 

diretrizes postas para a transição de um modelo econômico a outro. Com o auxílio dos 

organismos de financiamento internacional, a exemplo do Bando Mundial, algumas 

recomendações foram formuladas, dentre elas a redução dos gastos públicos, a privatização 

e a desregulamentação das leis trabalhistas (Montaño & Duriguetto, 2011). 

No Brasil, seguindo as tendências mundiais, a Reforma abarcou alguns elementos 

na reestruturação, quais sejam a política de ajuste fiscal e o enfraquecimento da proteção 

social, as mudanças no sistema previdenciário e a ampliação da previdência privada. A 

expressão institucional da Reforma se deu com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado (1995), elaborado por Bresser Pereira, ministro da administração federal e 

reforma do Estado. Conforme Oliveira, F. R. (2011), 

      O Plano traduziu as reais tendências do governo FHC: privatizar a economia nacional, realizar uma 

reforma do Estado centrada no funcionalismo público, restringir os direitos previdenciários 

conquistados historicamente com a finalidade de abrandar a crise fiscal do Estado e gerar poupança 

para alavancar o crescimento econômico. (Oliveira, F. R., 2011, p. 133). 

 

Essa crise foi identificada e diagnosticada como sendo da burocracia presente na 

administração estatal, referente a três problemas: o primeiro relacionado à eficiência no 

aparelho do Estado, um segundo que diz respeito à burocracia e patrimonialismo da 

administração pública e ainda problemas gerencias, das práticas administrativas (Oliveira, 

F. R., 2011). 

Assim, com a Reforma do Estado, passou-se a seguir os princípios de eficiência e 

produção de resultados e a população atendida a ser compreendida como “cliente”. A partir 

daí, foram ampliadas as parcerias entre o setor estatal e o setor privado, e o Estado, que 

antes era o executor das políticas, passou a desenvolver mais a função de planejamento 

(Iasi, 2012). 
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As parcerias com as instituições filantrópicas e não governamentais foram 

estratégias apresentadas. Além disso, as políticas sociais passaram não mais a atuar na 

universalidade de direitos e os programas de transferência de renda, especialmente para 

combate à pobreza, ganharam destaque, visando atingir de forma focalizada uma parcela 

da população. Como afirma Siminonatto e Costa (2014), as políticas sociais passaram a ser 

políticas compensatórias, 

Arquitetou-se, assim, em âmbito mundial, o convencimento acerca das “virtudes” dos programas de 

transferência de renda focalizadas nas camadas mais pobres dentre os pobres, reduzindo-se a esta 

perspectiva o sistema de proteção social, desfigurando-se o conceito clássico de Seguridade Social 

(Simionatto & Costa, 2014, p. 71). 

 

Portanto, as reformas desresponsabilizaram o Estado do dever de garantir políticas 

sociais públicas de qualidade, “impondo aos cidadãos a via do mercado como alternativa 

para suprir as necessidades”, não acessível a todos. Por outro lado, a “concepção de direito 

social de cidadania vem sendo substituída pelo discurso de solidariedade social com 

particular atenção à parceria junto ao “terceiro setor”” (Silva, 2012, p. 37).  

A justificativa para este “ajuste” nas políticas sociais está no discurso acerca da 

necessidade de dividir com a sociedade as demandas da “questão social”7, por considerar 

que as privatizações, terceirizações e as ações de publicização8 seriam mais eficientes 

(Peroni, 2009) e, assim, ocorreria uma diminuição de gastos com o social por parte do 

Estado, havendo também uma redução de suas responsabilidades. Como afirma Silva 

(2012): “em realidade, o Estado brasileiro não tem assumido a contento sua 

                                                             
7“Questão social”: seguindo Santos (2012), a “questão social” é compreendida como os problemas sociais 

resultante dos mecanismos de exploração do trabalho pelo capital. E Pastorini (2010) aponta que a “questão 

social” deve ser explicada com base no confronto de interesses contraditórios, entre as classes e das classes 

com o Estado, tendo como consequências as desigualdades sociais nas sociedades capitalistas.  
 
8Publicização: referem-se à parcerias entre o Estado e o setor público não-estatal, no qual se inserem as 

ONGs, para execução de serviços antes realizados pelo Estado (Peroni, 2013). 
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responsabilidade na promoção de direitos sociais, optando por intervenções focais, 

emergenciais, destinadas principalmente a grupos de risco” (p. 36). 

Como pode ser observado, a partir dos elementos apresentados, o Neoliberalismo 

constitui-se um projeto que visa reorientar, não apenas o modelo econômico, mas todas as 

condições que interferem na totalidade da vida social. Trata-se, portanto, de um fenômeno, 

como afirma Iasi (2012, p. 60): “só é possível compreender esse fenômeno se o 

entendermos como parte da ofensiva ideológica empreendida e que é parte inseparável do 

fenômeno cujos outros aspectos constituem a reforma do Estado e o processo de 

reestruturação do capital”.  

Tem-se, então, que o Neoliberalismo apresenta explicitamente função ideológica. A 

classe dominante passa a controlar politicamente, socialmente e economicamente, fazendo 

com que nações em crescimento, como é o caso dos países da América Latina, continuem 

escanteadas e dependentes. Além disso, esse modelo provoca, ao mesmo tempo, riqueza e 

dominação por um lado e, por outro, aumento das desigualdades e intensificação da 

pobreza (Borón, 2008). 

Esta crise que é dita como crise de um modelo econômico específico, trata-se, na 

verdade, segundo alguns autores (Iasi, 2012; Montaño & Duriguetto, 2011; Oliveira, 

2011), de uma crise global do sistema capitalista, a crise de superprodução. Assim, há o 

uso de argumentos mistificadores do real problema, que se configura em virtude da crise 

do sistema capitalista. Oliveira (2011) entende este fenômeno como uma contrarreforma, 

pois significa uma escolha político-econômica regressiva, que consiste em desqualificar o 

Estado e a esfera pública, restringindo a atenção com a esfera administrativa, sem 

considerar as questões estruturais e as desigualdades econômicas e sociais do país, além de 

visar perpetuar a dominação das grandes nações sobre as em crescimento, como é o caso 

da América Latina. 
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Com o enfraquecimento do Estado, passa-se a ter políticas compensatórias, no lugar 

do desenvolvimento de políticas sociais universalizantes. Mantêm-se, então, os níveis de 

pobreza, os baixos níveis de saúde, de educação, permanecendo a população no lugar de 

perdedoras em meio a esse mundo de trabalho competitivo (Borón, 2008). Dessa forma, 

pode ser possível até diminuir as desigualdades sociais (embora estas permaneçam 

alarmantes), mas não visam atingir a concentração de renda (Simionatto & Costa, 2014), 

estando, assim, os interesses do capital acima dos direitos sociais da população. Como bem 

coloca Silva (2012), 

      O avanço da agenda neoliberal tem reafirmado que os direitos no capitalismo (econômicos, sociais, 

políticos e culturais) seriam até capazes de reduzir as desigualdades, mas não foram, até aqui, 

capazes de acabar com a estruturação de classes e, portanto, com o motor de produção e reprodução 

da exploração, da pobreza e das desigualdades sociais (Silva, 2012, p. 33). 

 

Essas desigualdades sociais, que no Brasil são extremamente evidentes, passam a 

ser o terreno das ações das organizações do “terceiro setor”, que vão atuar a partir do 

fomento do Estado, mas também de acordo com a solidariedade de igrejas, de empresas e 

da sociedade em geral, como veremos adiante. 

 

1.2. A função do “terceiro setor” na garantia de direitos sociais 

 

 

O chamado “terceiro setor”, conforme legislação (Lei 9.790/99), é constituído por 

organizações de direito privado, sem fins lucrativos, que devem promover ações que 

beneficiem à sociedade, seguindo o princípio da universalização dos serviços, por meio da 

execução de projetos, programas ou ainda fornecendo doações de recursos físicos, 

humanos e financeiros (artigo 3º).  
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Silva (2010) argumenta que a origem do “terceiro setor” “se banha” dos 

fundamentos da caridade, na ação de fornecer auxílios das antigas práticas religiosas, 

alicerçando-se, pois, na filantropia e caridade do século XVI. 

      Nos alicerces do “terceiro setor” brasileiro estão os princípios da filantropia e da caridade religiosa. 

As primeiras organizações da sociedade civil nacional foram as Santas Casas de Misericórdia, que 

remontam aos meados do século XVI e se encontram atuantes até hoje (Silva, 2010, p. 1305). 

 

Já Calegare e Silva Júnior (2009) apontam que o início dos serviços assistenciais 

não governamentais está relacionado às práticas de voluntariado existentes na história dos 

Estados Unidos. Estas ações filantrópicas eram entendidas como responsabilidades 

assumidas entre indivíduos, através da cooperação, para o desenvolvimento social, 

reconhecidas posteriormente como nonprofit sector. 

      O nonprofit sector se caracterizava por ser voluntário, ter como finalidades ações de caridade, 

financiadas por doações, e serem sem fins lucrativos – e pelo estabelecimento das relações entre tal 

sorte de instituições com os ideais da livre iniciativa, da filantropia e do associativismo da população 

norte-americana (Calegare & Silva Junior, 2009, p. 132). 

 

Assim, foi a partir das ações voluntárias do “nonprofit sector” que o “terceiro 

setor” ganhou visibilidade. O termo foi criado por John D. Rockfeller, em 1978, nos 

Estados Unidos, em um contexto em que os valores do voluntariado e associacionismo se 

fizeram presentes. Para Montaño (2010), o conceito do “terceiro setor” tem procedência 

clara, tendo sido elaborado por intelectuais do capital, comprometidos com os interesses da 

classe dominante e com a manutenção do sistema capitalista.  

Já no Brasil, de acordo com Calegare e Silva Junior (2009), o termo “terceiro setor” 

chega aos anos 1990, tendo sido importado dos Estados Unidos. Segundo estes autores, 

três incentivadores vão auxiliar na disseminação do conceito e conformação destas 

instituições, são eles: o Banco Mundial, visto como o principal incentivador, direcionando 
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investimentos para as organizações e recomendando a instituição de leis; o Governo 

Federal, através da Reforma do Estado, transformando-o em gerencial, com foco no 

cidadão e, portanto, nas organizações que representam a sociedade; além do empenho do 

setor empresarial. Conforme os mesmos autores, 

      Claro está que a adoção do termo carrega consigo um ideal liberal implícito. Ou seja, inerente às 

“recomendações” do Banco Mundial, à reforma gerencial do Estado e ao “ativismo social 

empresarial”, não é missão difícil reconhecer os arranjos neoliberais próprios à emergência do 

“terceiro setor” (Calegare & Silva Junior, 2009, p. 134). 

 

Temos que, até o século XIX, foram práticas assistencialistas e religiosas, 

fomentadas por organizações que auxiliavam comunidades vistas como carentes, mas 

também ações de Governos e filantropos ricos que imperaram no Brasil a partir de ações 

de compensação frente às dificuldades básicas que enfrentavam a população. Por outro 

lado, há o registro de movimentos, não duradouros, que lutaram em defesa de direitos, 

como o movimento dos abolicionistas que visavam à obtenção de ganhos sociais para a 

população (Silva, 2010).  

É partir do início do século XX que o Estado, com o modelo de Bem-Estar Social, 

passa a desenvolver uma atuação no trato das sequelas da “questão social” e na garantia de 

direitos sociais, que ficavam restritos especialmente à classe trabalhadora industrial urbana. 

Faz-se um destaque para as ações das organizações civis nos anos da década de 1960, 

período da ditadura militar, em razão da luta política travada contra o Estado. Esses 

espaços sociais foram marcados “pelo tom político e por unir os diversos segmentos da 

sociedade sob o objetivo comum de oposição ao regime vigente, fazendo um determinado 

sentido falar-se em fortalecimento da sociedade civil” (Calegare & Silva Junior, 2009, p. 

135). 
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Em razão de existir diferentes tipos de ações sociais, descritas acima, Calegare e 

Silva Junior (2009) fazem uma diferenciação das práticas da filantropia e das ações do 

“terceiro setor” dos anos 1990, que tem exercido papel importante dentro do contexto 

neoliberal. 

      A “filantropia” já era praticada no Brasil, mas o modo institucional como ela é desenvolvida 

começou a ser esboçada a partir dos anos 70, culminando definitivamente nos anos 90. É nesse 

sentido que se fala em “nascimento” do “terceiro setor” no Brasil. Esse novo movimento se 

caracteriza por uma nova dimensão da “filantropia”, em que se combinam ações privadas e 

governamentais (p. 134–135). 

 

Portanto, o que denota o terceiro - setor? Quais são as organizações que o 

compõem? Que funções desenvolvem e o que significa para a sociedade a existência de um 

setor (supostamente) separado do Estado e mercado? 

 Como afirma Montaño (2010), o “terceiro setor” é considerado como representante 

da sociedade civil, em virtude dessa segmentação colocada, que pressupõe o Estado, a 

esfera pública como o primeiro setor e o mercado como sendo o segundo setor. Dessa 

forma, todas as organizações que não estão no primeiro ou segundo setor, serão 

componentes do “terceiro setor”, portanto, sociedade civil. Regules (2006) aponta as 

diferenciações entre “terceiro setor” com os demais, 

      As organizações integrantes do “terceiro setor” destacam-se do Estado, pois a sua criação e 

funcionamento decorrem do princípio da autonomia da vontade, próprio das iniciativas privadas. Por 

outro lado, não se confundem com o mercado na medida em que este busca fundamentalmente o 

lucro, enquanto aquelas visam satisfazer às necessidades de grupos sociais ou da coletividade, 

desprovidos, frise-se, do espírito lucrativo (Regules, 2006, p. 47). 

 

De acordo com a legislação própria do “terceiro setor”, lei 9.790/99, este é formado 

por uma ampla quantidade de instituições da sociedade civil: as sociedades comerciais; os 

sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional; as 
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instituições religiosas; as organizações partidárias; as entidades de benefício mútuo 

destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de sócios; as entidades e 

empresas que comercializam planos de saúde; as instituições hospitalares privadas não 

gratuitas; as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito; as organizações 

sociais; as cooperativas; as fundações públicas; as fundações, sociedades civis ou 

associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas.  

Mais recentemente, em 2014, foi sancionada a Lei nº 13.019 que trata do regime 

jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, 

em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco, visando à execução de projetos e atividades. Nesta lei, compreendem-se como 

organizações da sociedade civil as entidades sem fins lucrativos, as sociedades 

cooperativas e, ainda, as instituições religiosas com fins sociais. 

 A diversidade de instituições que compõem o “terceiro setor” é uma debilidade do 

termo, de acordo com alguns autores (Landim, 2002, Montaño, 2010, Oliveira, 2002, Silva, 

2011, etc.). A disparidade entre os tipos de organizações é claramente identificada, uma 

vez que, no mesmo setor, cabem sindicatos, empresas privadas, instituições religiosas, 

organizações não governamentais, dentre outros. 

 Como afirma Landim (2002), nesta seara há uma vasta área da ação social privada, 

em que “diferentes organizações intervém no campo da “questão social”, ou da pobreza, 

marginalidade, vulnerabilidade, com vários ideários e práticas” (p. 32). Portanto, o 

“terceiro setor” possui múltiplas formas, que passam pela ação social, a caridade religiosa 

e ainda a filantropia empresarial. 

 Ainda de acordo com Landim (2002), pode-se afirmar que, assim, “as fronteiras 

ficam fluidas não apenas pelas mudanças no campo assistencial, mas também em razão das 
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transformações nas próprias organizações identificáveis como ONGs, antigas ou novas” (p. 

34). 

 Eis, portanto, nas palavras de Landim (2002), o primeiro dilema colocado ao termo 

“terceiro setor”, que abarca uma diversidade de organizações com valores e propósitos 

também distintos: “O dilema diz respeito à necessidade de diferenciar as organizações com 

posição de defesa do fortalecimento da esfera pública não estatal daquelas que defendem o 

fortalecimento da lógica privatista e de minimização estatal de cunho neoliberal” (p. 39). 

Montaño (2010) aponta ainda outras debilidades conceituais do termo “terceiro 

setor”. A primeira refere-se, como dissemos, à divisão posta à sociedade em setores. Ao 

estabelecer os três setores e a sociedade civil como o terceiro, portanto, o último, faz-se um 

recorte do social, “isolando e autonomizando a dinâmica de cada um e, portanto, 

desistoricizando a realidade social” (p. 53).  

Outra debilidade do termo diz respeito ao caráter não governamental, não lucrativo 

e autogovernado, que podem ser facilmente contestadas em virtude das parcerias realizadas 

com a política governamental (Montaño, 2010). Ainda segundo Montaño (2010), 

“querendo ou não estão fortemente condicionadas – sua sobrevivência, seus projetos, seus 

recursos, sua abrangência e até suas prioridades – pela política governamental. Não têm a 

autonomia que pretendem – nem prática, nem ideológica e muito menos financeira – dos 

governos” (p. 58). 

A principal questão não está direcionada às organizações, mas aos fundamentos e 

responsabilidades estabelecidas por essas instituições, uma vez que assumem as atividades 

próprias ao Estado no trato às sequelas da “questão social”, que são produzidas pela 

relação entre capital e trabalho.  

Como dissemos, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho Administrativo do 

Estado, foi engendrada a concepção de Estado Subsidiário, modificando suas funções, em 
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que alguns serviços passaram a ser não exclusivos dele, passando a fomentar o 

desenvolvimento do “terceiro setor” (Regules, 2006). 

Assim, como afirma Silva (2011), o Estado passa a se desresponsabilizar, 

diminuindo as verbas para as políticas sociais, por um lado, e, por outro, auxiliando, por 

meio de incentivos, a existência de instituições de “terceiro setor”, responsáveis por 

desenvolver ações sociais com uma parcela da população, portanto, de forma seletiva e 

focalizada. Dessa forma, o “terceiro setor” passa a desempenhar funções que outrora eram 

exclusivas do Estado, direitos conquistados pela população a partir de processos de lutas. 

As demandas da “questão social” são, então, atendidas por diversas vias, pelas 

políticas públicas sociais e assistenciais, mantidas pelo Estado, mas, por outro lado, os 

serviços sociais são transformados em mercadoria, direcionados a quem por eles pode 

pagar. Trata-se, pois, de uma (re)mercantilização dos serviços sociais, que são vendidos ao 

consumidor, constituindo-se um mercado em que empresas lucram com ações assistenciais 

(Silva, 2011). Além disso, há também o “terceiro setor”, que irá dividir com o Estado as 

demandas sociais, voltando-se especialmente para os mais pobres, em condições mais 

vulneráveis, através de ações assistenciais. Nas palavras de Silva (2011), 

      Outra forma de responder à “questão social” – sendo essa direcionada ao “terceiro setor” é a 

(re)filantropização, isso se dará na medida em que vários segmentos da população ficarão, de um 

lado, sem assistência do Estado e, de outro, não poderão ter acesso aos mesmos pela via privada. 

Dessa forma, essa responsabilidade é repassada para a “sociedade civil” que irá responder a essas 

demandas da sociedade por meio de filantropia e através de práticas caritativas. (Silva, 2011, p. 05). 

 

A expansão do “terceiro setor” além de esconder o verdadeiro fenômeno que advém 

com ele, tal seja, o fato do Estado se desresponsabilizar com as políticas sociais, reduz a 

perspectiva de conquista e consolidação dos direitos sociais, transformando-os em ajuda 
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mútua e em solidariedade. Assim, conforme Silva (2011): “algumas entidades do “terceiro 

setor” atuam, por vezes, numa perspectiva despolitizada” (p. 06). 

 As organizações do “terceiro setor” por desenvolverem ações segmentadas, em um 

determinado período de tempo; por não apresentarem perspectiva de continuidade, uma 

vez que ficam restritas ao tempo de financiamento de seus projetos; e por serem voltadas a 

uma parcela da população, uma das condições, inclusive, para que haja o estabelecimento 

de parcerias com o Estado e para o financiamento de empresas, não têm condições de 

atender às demandas das políticas sociais, atuando, muitas vezes, apenas com o intuito de 

compensar um pouco das desigualdades produzidas no contexto da sociedade capitalista, 

como nos explica Silva (2011): 

      Dessa forma, constamos que o “terceiro setor” não compensa as políticas sociais deixadas pelo 

Estado, nem em qualidade, nem em quantidade. As ações desenvolvidas pelo mesmo servem, assim 

como na esfera do Estado, como paliativo voltado para as necessidades mais urgentes da população, 

não proporcionando à população a construção de valores que posteriormente venham a levar os 

sujeitos à emancipação política e posteriormente humana (Silva, 2011, p. 07). 

 

O “terceiro setor”, em suas múltiplas facetas, vem atendendo com diferentes 

propósitos questões pontuais, especialmente da população em situação de vulnerabilidade 

social. Agem com foco restrito nos diversos problemas sociais, de forma isolada, sem 

atentar à perspectiva de que as distintas dificuldades são, na verdade, expressões da 

“questão social”. 

Com a desresponsabilização do Estado na área das políticas sociais, a perspectiva 

de igualdade social e da efetivação dos direitos sociais fica ainda mais longínqua. Com 

isso, desenvolvem-se ações do “terceiro setor”, na qual se inclui a atuação de organizações 

não governamentais direcionadas para a população mais pobre, numa perspectiva de 

focalizar para promover direitos sociais. É possibilitado, então, o acesso ao “mínimo do 

mínimo”, sem que se interfira nas desigualdades produzidas pelo capitalismo. 
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1.3. Organizações Não Governamentais no Brasil: aspectos históricos, 

regulamentação e atualidade. 

 

No cenário do “terceiro setor”, este estudo foca nas organizações não 

governamentais, instituições que vem se expandindo, voltadas para atender a população 

mais pobre, a partir de ações que promovam conquista de direitos, através de parcerias com 

o Estado e atuação nas políticas sociais. As organizações não governamentais no Brasil 

possuem legislação jurídica que as fundamenta, sendo classificadas como associações ou 

fundações, com registro de estatuto em cartório e formalizadas como pessoa jurídica 

(Machado, 2012).  

Resgatando os aspectos históricos, pode-se identificar o momento de fundação das 

ONGs, seu contexto de expansão e as perspectivas atuais que as definem. Landim (2002) 

argumenta que data de 1970 o início da gestação das organizações não governamentais no 

contexto da América Latina, apesar do termo ter sido criado pela Organização das Nações 

Unidas ainda em 1940, para nomear instituições não-oficiais que desenvolviam projetos de 

interesses sociais, a partir de repasses de recursos públicos. Eram as Organizações Não 

Governamentais de Desenvolvimento que atuavam em países de primeiro mundo e que 

depois chegaram ao contexto latino-americano, como nos explica Machado (2012), 

O termo ONG foi, assim, importado das agências de financiamento (ONGs de 1º mundo) que, 

inicialmente, as denominava de ONGDs (Organizações Não Governamentais de Desenvolvimento); 

mas, para os latino-americanos, tornaram-se conhecidas como “Centros Populares” e só 

posteriormente que é o universo dessas organizações se ampliou na América Latina, adotando-se à 

expressão ONG (Machado, 2012, p. 3894). 

 

Assim, no contexto latino-americano, as primeiras ONGs atuavam a partir da noção 

de desenvolvimento do país, tendo como alvo os setores mais empobrecidos (Machado, 



39 
 

 
 

2012). Já no Brasil, foi nas décadas de 1960 e 1970 que apareceram as ONGs pioneiras, 

sendo estas contrárias ao regime ditatorial, atuantes numa perspectiva de luta por direitos 

sociais e pela organização popular, desenvolvendo ações ao lado dos movimentos sociais 

(Niaradi, 2004). Outras características dessas primeiras ONGs se referem às relações que 

estabeleciam com a igreja católica, por meio das pastorais populares, além de também se 

aproximarem de sindicatos e universidades (Carvalho, 2008). 

Já na década de 1980, a partir do período de redemocratização do país, as ONGs 

passaram a expandir sua atuação, funcionando legalmente e servindo de referência a 

movimentos e organizações sociais. É nesse contexto que a “fase de resistência”, devido 

aos ditames militares, será substituída pela fase de “abertura política”. Tem-se, então, a 

ampliação de espaços participativos, culminando na elaboração, a partir da luta de diversos 

atores e movimentos, da Carta Constitucional de 1988 (Carvalho, 2008). 

Porém, com a promulgação da nova Constituição Federal, estas organizações, que 

antes atuavam pressionando o Estado, passaram a desenvolver ações estimuladas pelo 

Estado na construção de “novas” políticas sociais. Diante da estratégia conferida pelo 

Estado, de redução das responsabilidades com as demandas sociais, a fim de voltar-se para 

as políticas econômicas, é que há um amplo crescimento das Organizações Não 

Governamentais. Com isso, surgiram, e/ou se reorganizaram outras ONGs, intimamente 

ligadas ao Estado e que se autodenominaram “terceiro setor” (Carvalho, 2008). 

No início da década de 1990, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como ECO 92, as organizações passaram a 

serem denominadas oficialmente como ONGs, destacando-se pela responsabilidade de 

atuar na defesa dos direitos sociais, executando políticas públicas, proposição colocada a 

partir do Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE), cabendo agora ao Estado o papel do 

gestor e subsidiário do setor “não estatal” (Meira, 2009). 
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Para tanto, foi constituído um organismo multiministerial chamado Comunidade 

Solidária, com o intuito de atuar nas necessidades das comunidades, especialmente no 

combate à fome, a partir do trabalho de entidades que receberiam recursos estatais. De 

acordo com Meira (2009), os resultados produzidos neste momento foram, por um lado, 

um amplo crescimento do número de ONGs no Brasil, em razão do financiamento do 

poder público neste tipo de atividade, e, por outro, a “desarticulação e diminuição da 

atuação política por parte de muitos setores organizados da sociedade” (Meira, 2009, p. 

65). 

Durante a década de 1990, as ONGs se diversificaram, expandindo seu rol de 

atuação, além de terem se afastado da ligação com instituições religiosas e da atuação em 

prol dos movimentos sociais, estando seu crescimento relacionado às possibilidades 

concretas de parcerias, públicas e privadas. As ONGs se firmaram na atuação de áreas 

especialmente importantes referentes à “questão social”, como educação, saúde, meio 

ambiente, trabalho e renda, dentre outras. 

É também no início da década de 1990 que é fundada a Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais (ABONG), em 1991, visando à integração das ONGs, 

a construção de uma representatividade perante o Estado e atuando em defesa do 

reconhecimento e respaldo legais das ações das ONGs (Ferreira, 2005). 

A ABONG ao definir, em carta de princípios, requisitos para que uma ONG possa 

fazer parte da Associação, deixa clara a existência de ampla heterogeneidade de 

organizações que compõe o universo das ONGs e, mais ainda, do “terceiro setor”. Como 

afirma Landim (2002), 

Organização Não-Governamental é a expressão que traz a marca da polissemia, movendo-se num 

campo que se presta a várias apropriações ideológicas ou discursivas, possibilitando usos 

diversificados por diferentes atores – e, portanto, podendo constituir-se em objeto de polêmica e luta 

em torno desses usos (Landim, 2002, p. 216). 
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Outro fator que potencializou o crescimento das ONGs foi à valorização do Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outros organismos 

internacionais que passaram a financiar este tipo de organização para promover ações de 

desenvolvimento social de populações em situação de pobreza. Estes doadores entenderam 

serem as ONGs “honestas, competentes, flexíveis e eficientes”, ao contrário do Estado 

(Ferreira, 2005, p.35). Com isso, ressalta-se ainda o amplo estímulo de empresas como um 

fator que auxiliou na expansão das ONGs. 

Tem-se, então, que a década de 1990 é marcada por uma modificação na forma de 

atuação do Estado, resultando, ao mesmo tempo, numa ampliação da atuação das ONGs 

que passaram a funcionar em parceria com o Estado, com organismos internacionais e com 

empresas privadas, delimitando-se como instituições de direito privado com fins públicos. 

Em 1999, é firmada uma legislação que reconhece essas e outras organizações 

componentes da Sociedade Civil. Trata-se da lei número 9.790 (23 de março de 1999) que 

cria as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) (Carvalho, 2011). 

Diante deste cenário internacional, marcado pela colaboração entre Estado e 

Sociedade civil, temos, no ano de 2001, o ano do voluntariado, decretado, pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), sendo definida uma série de atividades, como 

eventos, publicizações na mídia, publicação de materiais, e contando com o apoio de 

artistas, políticos e governantes, visando construir um firme discurso institucional voltado 

para a importância do engajamento em torno da atenção à “questão social” (Cunha, 2010). 

O fortalecimento de um novo tratamento aos problemas sociais, atrelado à Reforma 

do Estado, que previa uma regulamentação da área de prestação de serviços visando uma 

maior eficácia; a atuação de organizações da sociedade nas sequelas da “questão social”; e 

o destaque para práticas de voluntariado, de engajamento individual, provocaram 

discordâncias em setores da sociedade, especialmente dos profissionais da assistência 
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social, que argumentavam sobre os riscos que poderia sofrer a Política de Assistência 

Social, conquistada constitucionalmente, delimitando os direitos sociais da população 

(Cunha, 2010)9.  

Sobre a “questão social”, ressalta-se que embora esta apresente novas expressões, 

em razão da desregulamentação do Estado, de modificações na forma do trabalho, do 

aumento do desemprego e empobrecimento de alguns setores da sociedade, antes bem 

situados socialmente, esta continua a “manter os traços essenciais e constitutivos de sua 

origem” (Patorini, 2010, p. 20). 

Assim, as manifestações da “questão social” - fome, doença, desemprego, 

desproteção, remetem à relação capital/trabalho, exploração presente nas sociedades 

capitalistas. Conforme Pastorini (2010): 

Desvendando os traços constitutivos da “questão social” (aqueles elementos que cruzam os 

diferentes momentos históricos e as variadas conjunturas sociais), (...) é verdade que existem novos 

elementos e novos indicadores sociais que poderiam nos levar a pensar que se trata de uma nova 

“questão social”, mas partimos da hipótese de que se trata de novas expressões da mesma “questão 

social”, entendendo-se que os traços essenciais de sua origem – sua íntima vinculação ao processo 

de reprodução capitalista – ainda tem vigência porque não foram superados (Pastorini, 2010, p. 

105). 

 

Essas expressões da “questão social” são, então, estrategicamente atendidas por 

ações estatais, com as políticas sociais, visando, principalmente, enfrentar situações que 

possam colocar em xeque a ordem burguesa, sem a intenção, no entanto, de atingir à raiz 

do problema, mas enfrentá-lo por meio de problemáticas particulares, segmentando as 

demandas sociais (Pastorini, 2010). 

                                                             
9Assim, temos, de um lado, a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742, de 1993) e a luta para pô-la 

em prática, significando a garantia de direitos sociais estatais, e, por outro, o assistencialismo, através de 

propostas de voluntariado e de ações emergenciais propostas por governos, empresas “cidadãs” e ações da 

sociedade civil. Como afirma Araújo (2008), a primeira (a LOAS) possui caráter democrático, não 

discriminatório, de direito para todos, enquanto o segundo (o assistencialismo) tem caráter seletivo. 
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Nos anos 2000, a perspectiva governamental10 visou atender ao desenvolvimento 

econômico, político e social, elencando como prioridade de gestão o crescimento 

econômico. Para tanto, as políticas sociais focais foram um dos caminhos trilhados, por 

possibilitar melhoria da qualidade de consumo da população (Pfeifer, 2014). Nesse 

contexto, ao mesmo tempo em que foram seguidos princípios da cartilha neoliberal, 

premissas desenvolvimentistas, como intervenção do Estado e aumento e formalização do 

emprego, foram colocadas (Santos, 2012).  

No entanto, em razão desses governos buscarem uma conciliação, com políticas 

regressivas (como com a reforma da previdência), e outras voltadas para atender a 

população (como a elevação real do salário mínimo), é fato que em essência não se 

conseguiu modificar as modalidades de exploração do trabalho, pois não houve uma 

diminuição das taxas de desigualdade (Santos, 2012). 

Por outro lado, são inegáveis também os avanços. Mesmo conduzindo uma política 

econômica conservadora, esses governos também introduziram a ênfase redistributiva, por 

meio do programa bolsa família (Fortes & French, 2012). Dessa forma, tem-se que apesar 

de significativas mudanças para classe trabalhadora, muito há a se fazer para resolver as 

“mazelas sociais”. Ainda conforme Fortes e French (2012), “esse quadro, apesar de estar 

longe do ideal, tem proporcionado condições para melhoras graduais e cumulativas no que 

diz respeito à qualidade de vida dos setores menos favorecidos da população e à 

consolidação de um ambiente institucional democrático” (p. 210). 

Uma das regressões se deu em virtude do desmonte da proteção social 

universalizante (Santos, 2012). Foram elencadas diretrizes e concepções voltadas para o 

combate à pobreza, de forma focalizada, com intervencionismo estatal. Além disso, as 

políticas sociais foram qualificadas como públicas e privadas, sendo públicas as estatais e 

                                                             
10Não apenas no governo de Dilma Rousseff, mas nos dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. 
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não estatais, destacando as ONGs, e as privadas as pagas (Pfeifer, 2014). Assim, esses 

governos operaram a partir dos parâmetros da racionalização de recursos estatais, visando 

à eficácia e a efetividade, além de ter como perspectiva para a gestão das políticas públicas 

a descentralização do Estado, “a transferência de serviços sociais e científicos para 

instituições nãoestatais, a partir de parcerias público-privadas e medidas de privatização”11 

(Pfeifer, 2014, p. 755). 

Dessa forma, o trabalho de organizações não estatais, sem fins lucrativos, afirma-se 

como uma forma de política social, estando também responsável, ao lado das políticas 

públicas governamentais, a atuar nas sequelas da “questão social”, visando à garantia das 

necessidades básicas. Consequentemente, as ONGs passam a ser funcionais para o Estado, 

legitimando a sua desresponsabilização na intervenção social, pois “com as ONGs 

operando nas áreas da assistência, saúde, formação e educação contribuem para a noção 

ideológica de “substituição” ou “compensação” do afastamento do Estado de sua 

responsabilidade social constitucional” (Montaño, 2014, p. 86).  

Além disso, a prática do voluntariado presente neste tipo de trabalho das 

organizações não governamentais provoca a manutenção do status quo, na medida em que 

reforma uma aliança entre classes para a melhoria social, sendo uma estratégia 

governamental para evitar conflitos referentes às desigualdades sociais presentes no Estado 

capitalista. Nas palavras de Araújo (2008), 

Em suma, o governo monta uma armadilha ao estimular uma classe social provida de bens e 

serviços para ajudar outra que deles não dispõe. Ao obter esse intento, na verdade, ele consegue 

apaziguar, acomodar a classe ajudada em relação à que prestou ajuda. Portanto, o governo chama o 

voluntariado (...) para desmobilizar politicamente a população excluída (Araújo, 2008, p. 243). 

 

                                                             
11Atualizando o debate, tem-se que o cenário político atual indica que os avanços conquistados, que se reflete 

em melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, correm o risco de serem esfacelados. Se é necessário 

considerar que os governos anteriores (a partir da eleição de 2002) não impactaram profundamente nas 

desigualdades sociais, é possível que haja muito mais retrocessos nesse período recente. 
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 Assim, tem-se que o trabalho das ONGs, funcionando sob os princípios de 

solidariedade, focalização na pobreza e práticas de voluntariado, é funcional para o Estado 

burguês, que se retira da responsabilidade de promover os direitos sociais a toda 

população, ao mesmo tempo em que continuam cristalizadas as possibilidades de reais 

mudanças sociais, encobertas na atuação das ONGs que não têm condições de romper com 

o ciclo contínuo de produção e reprodução das desigualdades sociais. 

Em relação aos dados que indiquem o número de ONGs no Brasil, de acordo com 

Carvalho (2008), havia, em 2005, cerca de 250 mil organizações. Já segundo pesquisa do 

IBGE, desenvolvida em parceria com a ABONG, e o GIFE (Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas), realizada em 2010 e publicada em 2012 com a função de 

apresentar um panorama acerca das fundações privadas e das associações sem fins 

lucrativos no Brasil, existem oficialmente 290,7 mil fundações e associações no Brasil, 

apresentando um crescimento de 8,8% em relação a 200612. No que se refere 

especificamente ao trabalho das ONGs na execução das políticas públicas, seja saúde, 

educação, assistência social ou cultura, 18,6% das instituições atuam (de acordo com os 

dados de 2010) nessas áreas, sendo, em números reais, um total de 6.029 atuando na saúde, 

36.921 com cultura, 17.664 na área de educação e pesquisa e 30.414 na área da assistência 

social. 

A presente pesquisa foca-se nas ações que organizações não governamentais têm 

desenvolvido na área da educação de crianças e adolescentes, uma vez que tem 

desenvolvido diversos tipos de ações complementares à educação formal. Este estudo visa, 

então, compreender os múltiplos fatores que fazem parte desse cenário acerca do direito à 

educação na infância e na adolescência, em que ONGs e escolas públicas tem se situado. 

                                                             
12 Esses dados são os mais recentes produzidos e divulgados. 
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Ressalta-se que as primeiras ONGs do Brasil, quando antes eram chamadas de 

Centros Populares, destacaram-se por atuarem em defesa dos direitos sociais, a partir da 

educação. Os escritos de Paulo Freire, da educação popular, serviram, inclusive, de 

subsídio para o trabalho desenvolvido que identificava na educação uma possibilidade de 

compreensão crítica da realidade (Carvalho, 2008). 

Ghanem (2012) também afirma que o envolvimento de ONGs nas escolas públicas 

já existe há décadas no Brasil, fomentadas por trabalhos sociais, especialmente durante as 

décadas de 1960 e 1970, com ênfase na educação a partir da criação de associações sem 

fins lucrativos que atuavam com a população, “empenhadas na crítica à sociedade, na 

compreensão, pelos segmentos desfavorecidos, das causas de suas condições de vida, 

realizando educação popular na defesa dos direitos humanos” (Ghanem, 2012, p. 53). 

Na atualidade, o trabalho de ONGs na educação vem se expandindo, em razão de 

sua atuação nas políticas educacionais, por ações em parceria com o Estado, oferecendo 

serviços educacionais mediante convênios ou terceirizações, na elaboração de materiais 

didáticos, formação de educadores, dentre outros (Ghanem, 2012). 

Há de considerar, ainda, a centralidade que tem adquirido a educação no século 

XXI. Compreendida como possibilidade de inclusão social e de solução de problemas 

econômicos, a educação é encarada como forma de garantir a equidade, devendo, então, 

envolver outros setores sociais e não apenas ser de responsabilidade da esfera estatal 

(Evangelista, 2006). 

Diante desses aspectos, que revelam a importância da educação para o debate atual, 

no qual se inserem as ONGs, é que se visa investigar mais profundamente o tipo de 

trabalho desenvolvido por essas organizações para a educação de crianças e adolescentes. 
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Capítulo 2: As Organizações Não-Governamentais (ONGs) e o direito à 

educação  

 

“É impossível de um lado [...] uma educação neutra, que se diga a serviço da 

humanidade, dos seres humanos em geral; de outro, uma prática política 

esvaziada de significação educativa” (Freire, 1991, p. 23). 

 

A educação figura como uma problemática discutida por diversos tipos de 

organizações da sociedade. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

educação passou a ser legalmente reconhecida como um direito social de todo cidadão 

(artigo 6º) e como responsabilidade de toda a sociedade, não apenas dos governos, 

expressa, inclusive, no artigo 205, que elenca a educação como responsabilidade do Estado 

e da família com a colaboração da sociedade (Brasil, 1988). 

 Nesse contexto, já vimos, anteriormente, que em razão da descentralização do 

Estado e sua desobrigação no atendimento aos direitos sociais da população, o “terceiro 

setor”, no qual se inserem as ONGs, tem atuado nas políticas sociais, em especial na 

educação, passando a ter legalidade para agir, por meio de privatizações, terceirizações e 

publicizações (Peroni, 2013). 

A partir dos anos de 1990, o tema da educação passou a ter destaque no cenário 

brasileiro, por meio de uma relação com a problemática da pobreza. No Brasil, políticas 

públicas de enfrentamento à pobreza foram lançadas, em especial associadas à educação, 

com a elaboração e implantação de programas socais13 na educação, em razão do impacto 

causado para a diminuição da pobreza (Silva, M. O. S., 2010). 

Se por um lado, cresceram as demandas com a educação, voltadas para a garantia e 

permanência das crianças e jovens na escola, especialmente como forma de enfrentar à 

pobreza, por outro, distintas problemáticas acerca da realidade social foram colocadas, 

                                                             
13Como exemplos, temos os Programas Bolsa Família, Bolsa Escola e o Programa Pró Jovem. 
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como os temas da “educação ambiental, cidadania, saúde pública e sanitária, crianças e 

adolescentes portadores de necessidades especiais, crianças vítimas de abuso sexual, contra 

o uso indevido de drogas para a juventude” (Parreira, 2010, p.246), necessitando de novos 

olhares e métodos na educação.  

Além de ações contemplando o acesso e permanência da população pobre na escola 

formal, a partir dos anos 1990 a educação não formal passou a se destacar, em razão das 

mudanças na economia nacional, no mercado de trabalho e na sociedade. Os valores 

culturais das comunidades e habilidades individuais passaram a ser consideradas pela 

educação não formal que vai, então, delineando-se como pertencente a espaços educativos 

fora da escola, baseados em ações filantrópicas, de organizações não governamentais, de 

movimentos sociais, dentre outros (Parreira, 2010).  

A educação não formal vai se consolidar como um campo responsável por questões 

educacionais mais amplas, fora do espaço escolar, visando abranger, especialmente, o 

público infanto-juvenil mais vulnerável socialmente. O contexto de expansão da educação 

não formal advém do fortalecimento do “terceiro setor” e do aumento de número de 

ONGs, que passaram a assumir demandas das políticas sociais (Garcia, 2013). Essa 

discussão será retomada no tópico 2.2. deste capítulo. 

Portanto, é fato, que a educação apresenta função relevante, sendo de 

responsabilidade de governos, mas também de empresas privadas e da sociedade civil, que 

se colocam no debate educacional a partir das relações estabelecidas entre o público e o 

privado (Bonamino, 2003). 

Paralelamente ao fato da educação ser assumida como prioridade, de 

responsabilidade de diversos âmbitos da sociedade, tem-se à questão dessa não alcançar 

toda a população. Por isso, no novo milênio, ações têm sido formuladas com o intuito de 

que o direito à educação possa atingir à população mais pobre, permitindo que haja a 
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inclusão social e que sejam exercidos os princípios da equidade e cidadania (Jimenez & 

Mendes Segundo, 2007).  

Diante deste cenário complexo, em que se inserem a educação formal e a educação 

não formal, indaga-se sobre que educação tem sido fomentada nesses múltiplos espaços e 

de que forma estes se conciliam para a concretização da universalização e democratização 

do conhecimento? Levando em consideração ainda, no atual contexto econômico-político 

do neoliberalismo, a influência de organismos internacionais na agenda de políticas 

educacionais de países emergentes (Mota, Cararo, & Coelho, 2012), que repercussões 

produzem, no Brasil, para a educação, especialmente, da infância e adolescência? 

 

2.1. A relação estabelecida entre educação e pobreza no atual contexto social 

 

 A partir de 1990, e, principalmente, dos anos 2000, é estabelecida uma relação 

entre a educação e pobreza. De acordo com Evangelista e Shiroma (2006), a pobreza passa 

a adquirir centralidade a partir do alerta dado pelo Banco Mundial, em 1990, para a 

necessidade do investimento na educação dos pobres, como uma forma desses poderem 

melhorar sua qualidade de vida e de se especializarem para o trabalho. Nas palavras dos 

autores, 

A pobreza adquiriu nova centralidade no discurso quando o banco mundial (BM) difundiu seu 

informe de 1990, no qual alertava para a necessidade de promover o uso produtivo do recurso mais 

abundante dos pobres: o trabalho. Para tanto, era necessário promover-lhes serviços sociais básicos. 

O caminho aventado para aumentar tal recurso foi o investimento em educação (Evangelista & 

Shiroma, 2006, p. 46). 

 

 Pode-se perceber que a partir dos anos 1990 com o lançamento do Plano “Educação 

para Todos”, a educação passa a ser compreendida como forma de combater a pobreza, 

especialmente nos países em desenvolvimento. Além disso, a educação como possibilidade 
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de promover o desenvolvimento econômico será central para o Banco Mundial (Jiminez & 

Mendes Segundo, 2007).  

 Já nos anos 2000, o discurso que identifica a educação como um caminho para 

diminuir, ou mesmo erradicar a pobreza, intensifica-se. Além do BM, outros organismos, 

como a Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas 

(UNESCO) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) se envolvem, 

realizando uma Conferência, chamada de “Cúpula Mundial de Educação para Todos”, 

estabelecendo metas em defesa da melhoria da educação, destacando-se a importância da 

educação da infância, da menina, dos jovens e dos adultos (Mota, Cararo, & Coelho, 

2012). Vale ressaltar que, nessa conferência, além da participação de 180 países, 150 

organizações não governamentais também estiveram presentes na reunião que estabeleceu 

novas metas a serem cumpridas em no máximo 15 anos (Jimenez & Mendes Segundo, 

2007). 

 A educação passa, então, a ser tratada não mais de forma generalista, mas 

focalizada em determinados públicos, em especial na educação dos pobres, sendo 

necessário elencar prioridades para a mesma (Mota, Cararo & Coelho, 2012). Assim, “a 

educação passa a ser movida pelo princípio da equidade, com a tarefa de promover a 

cidadania e a inclusão social” (Jimenez & Mendes Segundo, 2007, p. 124). 

 Nesse ínterim, a educação passa a servir também como uma “moeda de troca” entre 

o Banco Mundial e os países signatários das metas e estratégias dos organismos 

internacionais, pois para que o Banco forneça auxílio com os empréstimos, por exemplo, 

será necessário que os países se comprometam a cumprir estes acordos referentes à 

educação. Dessa forma, é estabelecida uma relação de dependência entre os países e o BM, 

sendo a educação uma condição determinante nos acordos propostos (Jimenez & Mendes 

Segundo, 2007).  
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 Vê-se, assim, que o discurso a respeito da educação como redentora, sendo a 

solução dos problemas sociais, como forma de inclusão social dos pobres, é disseminado 

(Evangelista & Shiroma, 2006). Dessa forma, para que se cumpram as metas da “Educação 

para Todos”, que previu, inclusive, 2015 como o ano em que devem estar sanadas as 

questões referentes a esta (o que não aconteceu), faz-se necessário o envolvimento de 

organismos governamentais, mas também dos não estatais. 

Todos precisam se engajar. Nas palavras de Evangelista e Shiroma (2006, p. 44), 

trata-se de uma “espécie de “mutualismo” pelo qual “os que têm” colaboram com “os que 

nada têm” ou “têm pouco””. Estabelece-se, assim, uma sociedade formada por “parceiros”, 

unida a fim de vencer o problema da pobreza e o dilema da educação. 

 É a partir deste discurso que as ações privadas e do “terceiro setor” encontram 

caminhos. Com a própria Lei de Diretrizes e Bases (LDB), inclusive, tem-se política de 

incentivo à iniciativa privada na educação brasileira, ao garantir a possibilidade de verbas 

públicas às escolas confessionais, comunitárias e filantrópicas consideradas sem fins 

lucrativos (Mota, Cararo & Coelho, 2012). 

 Políticas estatais ou não estatais são estabelecidas visando atingir as metas de 

organismos internacionais, como se a educação tivesse a capacidade de ser a salvadora dos 

males sociais, como o fato da intensa pobreza. Jimenez e Mendes Segundo (2007) alertam 

sobre esta armadilha, ao afirmar que as ações pela educação, a fim de exterminar a 

pobreza, aliam-se às medidas de ajuste para a reprodução do capital e para a estabilização 

econômica. 

 Trata-se, pois, de uma mistificação, uma vez que a educação não pode transformar 

a desigualdade social, erradicando a pobreza, pois são outros determinantes, referentes à 

estruturação do capital que fazem a “roda viva” girar e a “questão social” se agravar. Há, 

pois, um desvio de foco desses problemas estruturais do sistema para a educação, apesar 
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dos países em desenvolvimento não conseguirem resolver a contento nem as metas 

estabelecidas nos compromissos acordados com os organismos internacionais, que 

apontam uma fórmula para que haja educação para todos. 

 A exemplificação desta questão pode ser vista no fato do Brasil, um dos países que 

se comprometeram com as metas da Educação para Todos, a partir da conferência “Cúpula 

Mundial de Educação para Todos”, em 2000, ter conseguido cumprir apenas duas das seis 

metas estabelecidas, quais sejam: o alcance da educação primária universal (primeiro ciclo 

do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano) e o alcance da paridade e a igualdade de gênero 

nas escolas. As metas não cumpridas foram referentes à redução do analfabetismo de 

adultos, expansão da educação infantil e dos cuidados na primeira infância, e aumento de 

alunos concluintes do ensino médio14.  

Reconhece-se, ainda, que a meta de educação para todos é central para os 

trabalhadores e também desejada pelo Estado e organismos internacionais. No entanto, na 

perspectiva destes, o público pobre precisa estudar para se especializar a fim de garantir o 

progresso do país. Vale salientar que é dito ser bastante relevante o aprendizado escolar 

para formação de futuros cidadãos “adaptados” a conviver socialmente e que sejam 

capazes de fazer o país prosperar economicamente (Silva, Czernisz & Perude, 2010). O 

estudo é desejável, desde que seja técnico, e voltado para o desenvolvimento de 

competências para o trabalho e adequação à vida social (Jimenez, 2005).  

 Pode-se identificar, portanto, os movimentos que foram feitos na política 

educacional, a partir da relação estabelecida entre educação e pobreza. Para atender a 

ditames internacionais, que previam mudanças para que a educação atingisse os pobres, 

são estabelecidas restrições em relação ao papel da União e dos Estados, havendo uma 

                                                             
14Dados adquiridos a partir do site www.todospelaeducacao.org.br. 
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transferência de funções (Bonamino, 2013), sendo repassadas para as parcerias com o setor 

privado ou público não estatal, especialmente para as ONGs, a função de melhorar a 

educação de forma eficiente.  

Se, por uma direção, com a Constituição Cidadã (1988) e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (1996), a educação passa a ser encarada como universal, devendo 

atingir a todos por ser um direito dos cidadãos brasileiros, por outro ângulo focaliza-se em 

ações que visem diminuir à pobreza e garantir cidadania, a partir de ações governamentais 

e não governamentais na área da educação. Há um claro deslocamento do papel do Estado 

com a educação, que se desobriga e repassa suas funções para outras organizações da 

sociedade. Além disso, é necessário analisar criticamente que função tem cumprido essas 

organizações para a educação. Dessa forma, é necessário considerar quais resultados, 

conquistas e desafios estão se delineando a partir desse cenário que envolve crianças e 

adolescentes. 

 

2.2. O público e o privado na educação brasileira: a presença das Organizações Não 

Governamentais na educação de crianças e adolescentes 

 

 Como vimos, é fato que a educação passa a ser compreendida como uma prioridade 

para o Estado, especialmente após os ditames de organismos internacionais. Então, para 

assegurar as metas estabelecidas que visam atingir a “educação para todos”, o Estado 

brasileiro tem utilizado como estratégia profundas alterações na gestão pública, repassando 

responsabilidades com a educação para o setor privado, por considerá-lo mais eficiente e 

de melhor qualidade. O setor não estatal é também chamado a compor este cenário, em que 

ONGs passam a desenvolver ações na área da educaçãoseja na educação formal ou na 

educação não formal (Adrião & Pinheiro, 2012). 
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 Em nível institucional, temos, então, a restrição da União e o esvaziamento da 

função dos estados na política educacional. Prova disso está na própria Constituição, em 

que há permissão para atuação do privado na educação e, portanto, uma diferenciação entre 

o público e o privado: “No caso das escolas comunitárias, sua postulação aos recursos 

públicos deriva da abertura da Constituição de 1988 para o conceito de público não estatal” 

(Bonamino, 2003). 

 A partir de uma redefinição de prioridades, em que a educação, mas também outras 

políticas sociais passam a ser também da responsabilidade do setor não estatal, há, então, a 

concretização de dois movimentos, quais sejam: execução da educação por meio do 

público de direito privado e de parcerias entre o Estado e o “terceiro setor” (Peroni, 2013). 

 As ONGs passam a atuar em diferentes frentes: a partir de parcerias com o Estado, 

que incluem serviços educacionais mediante convênios ou terceirizações; na elaboração de 

materiais didáticos; na formação de educadores (Ghanem, 2012), além de ações que visem 

à promoção da educação para a cidadania (Parreira, 2010). Dessa forma, é possível 

comprovar uma estreita ligação entre as escolas e as ONGs, por ser “cada vez mais 

frequente a constatação de participação direta ou indireta daquelas organizações nas 

escolas públicas de nível básico” (Silva, 2011, p. 142). 

No campo educativo, tem-se uma diversidade expressiva de ações que são 

desenvolvidas por ONGs. Russo (2013) aponta essas diferenciações, afirmando que há 

ONGs que desenvolvem ações voltadas para fortalecer movimentos sociais, como no caso 

da luta pela promulgação da Lei n. 11.645/200815; ONGs que estão presentes em 

movimentos nacionais que visam à ampliação do financiamento para a educação; ONGs 

que desenvolvem práticas educacionais em espaços comunitários; ONGs que apenas 

                                                             
15 Lei n. 11.645/2008: Lei que inclui o ensino da história da África e dos povos indígenas brasileiros no 

Ensino Fundamental (Brasil, 2008). 
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prestam serviços ao Estado, dentre outras. Pode-se notar, pois, uma heterogeneidade de 

ações e intervenções na educação.  

Dentro desta lógica, de diminuição do poder estatal e aumento das intervenções 

privadas, seja na lógica de mercado ou do público não estatal, sobressai- se, também, a 

perspectiva da educação em tempo integral (Mota, Cararo, & Coelho, 2012), a qual indica 

que os estudantes precisam estar aprendendo por mais tempo, ou seja, estando na escola 

nos dois turnos, com jornada superior a sete horas diárias (Barros & Fernandes, 2015). Nas 

palavras das autoras: 

As atividades no contra turno escolar se estabelecem como alternativa para formação dos alunos da 

Escola Básica e potencializa os efeitos da política de inclusão social (...) a prioridade de 

implantação de escolas de regime integral está aliada às políticas redistributivas de combate à 

pobreza (Barros & Fernandes, 2015, p. 18).  

 

Assim, além de projetos governamentais, como o “Mais educação”16, que permite, 

inclusive, que se realizem atividades em outros espaços educativos, em possíveis parcerias 

com a sociedade civil (Barros & Fernandes, 2015), estabelece-se a educação não formal, 

área de práticas educacionais que visam inclusão social e a promoção da cidadania (Gohn, 

2009). 

Silva (2011) aponta que tem sido estabelecido o território das escolas como da 

educação formal, vista como mais burocrática e estagnada, e os programas educacionais 

das ONGs como da educação não formal, tendo a característica de serem mais abertos e 

flexíveis (Silva, 2011). 

Na compreensão de Gohn (2009), a educação não formal trata-se de “novos campos 

de produção do conhecimento e saber que estavam invisíveis ou não tratadas como áreas 

de conhecimento – recobertas de práticas pedagógicas e processos educativos” (p. 30). 

                                                             
16O “Mais Educação” é um programa de apoio ao desenvolvimento da educação instituído pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) (Barros & Fernandes, 2014). 
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Referem-se, pois, aos trabalhos sociais de ONGs que são desenvolvidas, muitas vezes, em 

comunidades, em áreas consideradas marginalizadas socialmente. 

Gadotti (2005) aponta diferenças entre a escola formal e os espaços educativos não 

formais, afirmando que a educação formal tem objetivos claros e específicos, diretrizes 

educacionais que se apontam no currículo e estruturas rígidas e burocráticas, sendo 

representadas pelas escolas e universidades. Já a educação não formal é entendida como 

menos burocrática e hierárquica, em que não há obrigatoriedade de seguir um sistema de 

progressão. Assim, para este autor, os espaços não formais, em que se inserem as ONGs, 

mas que também podem estar dentro das escolas, são mais flexíveis quanto ao tempo, além 

de permitir maior liberdade para a criação. 

Parreira (2010) aponta que a educação tem sido reconhecida como fundamental 

para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, através de maior qualificação no 

mercado de trabalho, mas há também relevância na educação promotora de cidadania, 

compreendida como conquista para um país democrático. Dessa forma, o trabalho da 

educação não formal é compreendido como importante, além de enxergar a educação 

formal e não formal como necessárias uma para a outra. 

Nesse ínterim, de múltiplas demandas sociais, advindas do contexto econômico, 

político e social, vem se delineando também o campo de saber da Pedagogia Social, que 

contempla práticas educacionais diferentes dos processos pedagógicos tradicionais, 

insuficientes para o contexto atual (Machado, 2014). Tal campo de saber visa potencializar 

reflexão para os educadores sociais, que estão presentes nos diversos espaços educacionais. 

Nas palavras de Machado, Rodrigues e Severo (2014): 

(...) a Pedagogia Social incita uma gama de reflexões que problematizam o sentido da formação e da 

prática pedagógica, expandindo as dimensões da educação para além do aspecto técnico, 

instrucional e escolar. O olhar da Pedagogia Social produz saberes e fundamenta competências que 

ampliam as possibilidades de crítica e proposição nos contextos da educação, reconhecendo a sua 
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dimensão social em múltiplas conexões e enfatizando o potencial socializador da educação como 

razão para o enfrentamento de problemáticas sociais a partir da contribuição que os processos 

educativos podem oferecer (Machado et al., 2014, p. 16). 

 

De acordo com os mesmos autores, na atual política educacional brasileira não há 

como definir de forma rígida limites entre a educação formal e educação não formal. Dessa 

forma, a Pedagogia Social reconhece os diversos espaços sociais em que estão presentes 

processos educativos e entende como necessária uma “política específica que oriente essa 

complexa área” (Machadoet al., 2014, p. 18). 

A Pedagogia Social compreende como relevante à formação para os educadores 

sociais que estão presentes nos múltiplos contextos educativos. Machado et al. (2014) 

indicam que essa área de conhecimento pode favorecer o desenvolvimento de diversas 

competências profissionais, destacando a importante função social da educação para a 

construção de uma sociedade mais justa, humana, que respeite às diferenças e garanta a 

igualdade de direitos sociais. 

A partir destas perspectivas de atuação das ONGs no cenário da educação, que é 

considerado como amplo e múltiplo, surgem alguns questionamentos: que resultados são 

produzidos na educação em razão dessas mudanças no campo educacional, que permitem 

aberturas para o privado e o público não estatal? As ações das ONGs, como educação não 

formal, trazem benefícios para a relação ensino-aprendizagem? Podem desenvolver ações 

que potencializem as escolas e a formação dos estudantes e dos educadores? 

No que se refere à primeira indagação, acerca dos resultados produzidos na 

educação pela ação das parcerias do Estado com as ONGs, Peroni (2009) aponta algumas 

debilidades. Afirma, inicialmente, sobre o perigo do afastamento do Estado, que deveria 

ser o responsável por uma educação universalista e capaz de cumprir com o objetivo social 

de formar cidadãos. Depois, discorre a respeito da perda de autonomia das escolas, em 
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razão das ações do “terceiro setor”, que adentram nos espaços escolares, aplicando um 

sistema de ensino que, muitas vezes, não conduz com a realidade social do espaço 

educacional, impondo regras e retirando possibilidades de construção democrática nas 

escolas. 

Já Silva, D. M. (2011) identificou, a partir de pesquisa realizada em escolas 

públicas e ONGs, que não há relação entre esses dois ambientes e que, quando acontece, 

dá-se em razão da atuação isolada de professores e não em nível institucional. Aponta, 

assim, que não há contribuição permanente das ONGs para as escolas. Além disso, o autor 

afirma, ainda, que as ONGs possuem uma visão negativa sobre as escolas e que não é 

estabelecido “um relacionamento com a escola, a fim de propor inovações curriculares, 

intercâmbio de práticas, ou mesmo a troca de informações entre os profissionais de ambos 

os campos” (Silva, D. M., 2011, p. 147).  

A perspectiva da educação de qualidade fica, assim, ainda mais longínqua. Russo 

(2013) traz elementos para reflexão a partir de estudo realizado acerca das parcerias entre 

ONGs e escolas. O autor afirma que, nas ONGs, há uma descrença em relação aos espaços 

públicos por o Estado não conseguir dar conta de tudo que abrange a educação. Na visão 

dos profissionais que compõem as escolas, as ONGs têm uma finalidade, uma vez que 

“entram para realizar ações pelas quais o Estado nunca, de fato, se responsabilizou, e esse 

parece ser o único caminho possível” (Russo, 2013, p. 12). 

Tem-se, pois, na reflexão de Russo (2013), duas problemáticas acerca da relação 

entre ONGs e escolas públicas. A primeira diz respeito ao fato das ONGs serem 

compreendidas como soluções imediatas de problemas que o Estado não resolve. A 

segunda refere-se à quase inexistência de diálogo entre as ONGs, as escolas e a gestão 

pública como forma de promover mudanças mais concretas na educação.  
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  Como aponta Peroni (2013, p. 248), “as redes públicas tem buscado as parcerias 

como forma de atingir a tão almejada “qualidade da educação”, impostas pelas avaliações e 

ditadas por uma lógica mercantil”. Diante disso, indaga-se qual o preço disso, pois, como 

vimos, as parcerias, em suas múltiplas formas, sejam na atuação direta de ONGs nas 

escolas ou por vias indiretas, não conseguem produzir, de forma geral, modificações 

estruturais no campo educacional.  Além disso, a educação como um direito universal 

significa avanços para a sociedade, para a construção de uma gestão democrática na 

educação. A partir destas reformulações, que dão espaço para as parcerias públicas não 

estatais e privadas, é, na visão de Peroni (2013), a política educacional quem perde, pois os 

parâmetros referentes à qualidade voltam a ser relacionados com o mercado.  

Adrião e Pinheiro (2012) também apontam preocupação referente às parcerias 

público-privadas na educação, afirmando uma “suspeita em relação à possibilidade de 

manutenção da educação básica na dimensão dos direitos do cidadão” (p. 64), conquista 

que ainda não foi totalmente efetivada no Brasil. 

 Gohn (2009), por outro lado, afirma que há um potencial na educação não formal 

para constituição de formação cidadã. Aponta, no entanto, que a educação não formal não 

deve substituir a educação formal, não estando contra ou alternativa à escola. Indica 

também que a educação não formal não deve ser local para ocupar o tempo dos estudantes, 

mas servir como espaço para formar cidadãos. 

 Já Gadotti (2005) defende que haja uma complementariedade entre a educação não 

formal e a educação formal, afirmando que podem os trabalhos sociais, como o das ONGs, 

contribuir para a escola, por se destacarem como projetos alternativos de aprendizagem. 

Silva (2011), ao contrário, aponta que ainda não há resultados visíveis e duradouros 

referentes à relação entre escola e ONGs, que possam apontar benefícios nessa ligação, 
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existindo, portanto, um caminho longo para que se chegue, efetivamente, a ações que 

produzam frutos permanentes. 

 Machado, Rodrigues e Severo (2014) compreendem que é preciso considerar os 

diversos espaços educativos que estão compondo a realidade educacional do país e defende 

que haja uma formação ampla para que os educadores possam desenvolver ações 

potencializadoras e progressistas. Dessa forma, faz-se necessário, no atual momento, a 

regulamentação da profissão do educador social e a formação deste. Natali e Paula (2008) 

chamam atenção para a dificuldade presente no fato de não haver formação para os 

educadores sociais em ONGs, sendo estes de diversas áreas de formação (pedagogia, 

psicologia, serviço social, etc.), além de também contemplarem educadores sem formação 

de nível superior. 

 A educação deve ser, então, responsabilidade exclusiva do Estado? Nessa complexa 

questão ressalta-se à relevância de compreender a dialética presente na realidade social, 

que indica, por um lado, a necessidade do Estado assumir à educação para que os direitos 

da população sejam, de fato, consolidados. Por outro lado, no entanto, o trabalho 

desenvolvido pela educação não formal pode significar ferramentas potentes que 

caminhem no mesmo sentido da luta pela conquista dos direitos. Mas, também em razão da 

realidade dialética, as ações das ONGs, por exemplo, podem servir aos interesses da ordem 

vigente e significarem um retrocesso e ameaça à perspectiva da solidificação dos direitos 

sociais. 

Diante destes tantos aspectos, distintos entre si, que, por um prisma, identificam 

que a escola e o direito à educação de qualidade estão se fragilizando em razão da 

desobrigação do Estado; por outro, apontam que as parcerias com a educação não formal, 

na atuação das ONGs, constituem-se como espaços presentes na realidade educacional, 

podendo ser potencializadores de uma formação crítico-cidadã, devendo, pois, conviver em 
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harmonia com o trabalho das escolas; que função tem cumprido especificamente as ONGs 

que desenvolvem ações com crianças e adolescentes, no contra turno escolar, estando estas 

inseridas no contexto da educação não formal e complementar à escola? 

 A respeito da categoria formação cidadã, marca registrada do trabalho da educação 

não formal de ONGs, Jimenez (2005) aponta as contradições presentes na perspectiva 

educacional voltada para a cidadania. Afirma que a educação, estando a serviço do capital, 

tem, no atual contexto, abdicado de uma formação crítica que considere a superação do 

sistema capitalista, substituindo pela formação que contemple valores para agir, dentro do 

sistema, com consciência planetária, a partir de categorias como holismo, 

transdisciplinariedade, sustentabilidade, dentre outros. Nas palavras de Jimenez (2005): 

Arautos da modernidade, os novos pensadores “ressignificam” a educação, com vistas à inserção do 

aluno, da escola e do próprio país num mundo globalizado, no qual todos aprenderam a conviver, 

através de um processo educacional comprometido com a cultura da paz e a consciência planetária 

(...) tudo há de ser resolvido pela via do acordo, do somatório consensual de ideias (Jinenez, 2005, 

p. 4). 

 

Dessa forma, a crítica que é apresentada indica que há um limite na educação para a 

cidadania, pois está voltada a reflexões pontuais restritas ao cotidiano em que está inserido 

o estudante e o professor. O limite é, pois, a conquista da cidadania, de direitos presentes e 

fundamentados na sociedade capitalista. A educação é, então, entendida como capaz de 

melhorar todas as mazelas sociais, a partir da potencialização dos indivíduos e ordenação 

aos ditames capitalistas (Jimenez, 2005). 

É diante destas reflexões, considerando que se fazem presentes na realidade social o 

universo da educação não formal voltada para crianças e adolescentes, que se faz 

necessário compreender a função de projetos sociais que atingem o público infanto-juvenil 

pobre, sendo esse tema, que interconecta combate à pobreza, educação e concepção de 

cidadania, relevante para o contexto atual. 
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2.3. Projetos sociais de ONGs na área da educação de crianças e adolescentes 

 

 Entendendo o trabalho das ONGs educativas como fazendo parte do campo da 

educação não formal, que visa efetivar “o protagonismo da sociedade civil em ações 

coordenadas por ONGs, movimentos e redes solidárias na área da educação” (Gohn, 2006, 

p. 01), algumas experiências de pesquisas em projetos sociais de ONGs serão aqui 

relatadas, com o intuito de apresentar elementos que possam potencializar a discussão 

acerca das possibilidades, dificuldades e/ou debilidades que trazem estes espaços 

educativos e sociais para a formação de crianças e adolescentes. 

 Os projetos sociais de ONGs na área da educação desenvolvem ações 

complementares à escola, no contra turno escolar, atuando, especialmente, nas áreas da arte 

e cultura, dos esportes, de reforço escolar, dentre outros, além de trabalhar com princípios 

que visam à formação para a cidadania (CENPEC/UNIFEC, 2003). 

A partir da publicação “Muitos lugares para aprender”, da ONG Cenpec – Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária em parceria com o 

UNICEF, é possível compreender a que se refere à atuação de ONGs da área de educação. 

Denominamos ações complementares à escola as práticas educativas desenvolvidas na perspectiva 

da educação integral de crianças e adolescentes de maneira continuada e em períodos alternados à 

escola. Têm como objetivos ampliar o universo cultural de crianças e jovens, desenvolver a 

sociabilidade, conhecimentos, fazeres, valores e habilidades exigidos na vida cotidiana (privada e 

pública) e explorar com eles oportunidades lúdicas, artísticas e esportivas” (CENPEC/UNICEF, 

2003, p. 14). 

 

Compreendem que as ONGs devem possuir um projeto pedagógico voltado para a 

geração da cidadania e que as ações complementares à escola se inserem no campo das 

políticas públicas. Afirmam que se deve visar uma relação com a escola formal, em razão 

da perspectiva de educação integral de crianças e adolescentes e que os profissionais 
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envolvidos precisam estar em processo de formação continuada referente ao que postula o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (CENPEC/UNICEF, 2003). 

Inglesi (2011) afirma que há um espantoso crescimento das ONGs no cenário 

educacional, responsáveis por atuar na formação de crianças e jovens. Em seu estudo, 

desenvolvido em uma ONG que trabalha com leitura, abordaa questão das deficiências que 

as ONGs apresentam, tanto em termos de estrutura física, como referente aos conteúdos 

pedagógicos. Esses fatores se apresentaram como uma dificuldade para o autor na 

definição da ONG componente para sua pesquisa17, pois mesmo com foco na leitura as 

ONGs pesquisadas não possuíam projeto pedagógico, fundamentos teóricos e formas de 

avaliação, biblioteca ou algum espaço para incentivo à leitura. De acordo com Inglesi 

(2011, p. 329), foi possível notar “muita boa vontade, mas também muito amadorismo”. 

A perspectiva de educação integral, proposta pelas ONGs, poderia, a partir do 

estudo de Iglesi (2011), ser questionada, em razão da falta de estrutura e fundamentos 

pedagógicos destas organizações. É necessário, pois, que sejam considerados o ambiente 

educacional e pedagógico para que, de fato, aconteça o processo de ensino-aprendizagem 

das crianças e adolescentes. Este fato pode estar relacionado à questão de incerteza de 

financiamento que acomete as ONGs, uma vez que estas precisam de financiadores, 

públicos e privados, para se manter, além de doações, o que muitas vezes não acontece. 

Outra questão que chama atenção, na visão de Inglesi (2011), diz respeito à falta de 

relação entre as ONGs e a escola pública, existindo entre estas instituições um 

distanciamento e por parte das ONGs uma falta de interesse em auxiliar na melhoria do 

sistema público. Inglesi (2011) aponta que dentre as seis ONGs, apenas uma tem 

desenvolvido um trabalho conjunto, realizado dentro da própria escola. 

                                                             
17Inglesi (2011), em seu estudo, aponta que teve dificuldade em definir ONGs para o processo de pesquisa, 

em razão das deficiências que as ONGs apresentaram para uma investigação educativa. O estudo que 

continha inicialmente seis ONGs, só se concretizou com uma ONG. 
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A perspectiva de educação integral de crianças e jovens proposta pelas ONGs 

chama atenção, uma vez que as escolas e as ONGs têm atendido o mesmo público. 

Almeida (2009) aponta que um dos pré-requisitos para que a criança ou jovem esteja na 

educação não formal é estar na escola, além de muitas ONGs desenvolverem atuação 

educacional a partir de apoio pedagógico. Contudo, estes fatos não têm garantido que haja 

uma inter-relação entre ONG e educação formal.  

O desafio de desenvolver um trabalho combinado se coloca, uma vez que a escola 

formal e a educação não formal têm objetivos diferentes, mas o mesmo propósito. Dessa 

forma, surgem indagações: como romper os limites institucionais? Deve, mesmo, a ONG 

adentrar na escola? Esse fato se dá em razão da escola não conseguir concretizar sua 

função? 

 De acordo com Silva (2011), as consequências da falta de trabalho conjunto entre 

as ONGs e as escolas públicas, produzem um isolamento das escolas, que continuam 

sozinhas no imenso desafio de ensinar e encontrar caminhos para que estudantes e a 

comunidade possam ocupar este espaço e se apropriar do mesmo. 

Os objetivos sociais das ONGs são os de promover cidadania, das mais diversas 

formas. Os dispositivos da arte e cultura, da leitura, do esporte e do trabalho com cidadania 

têm sido algumas das formas encontradas. Inglesi (2011), em seu estudo com a ONG 

“Círculo de Cultura” aponta que quanto ao cumprimento dos objetivos da ONG, que visa 

“promover a ampliação do grau de letramento por meio da leitura prazerosa seja um 

instrumento de inserção social e de socialização do conhecimento”, ficam a desejar, uma 

vez que as atividades propostas não conseguem chegar aos educandos que mais precisam 

desse conteúdo. Além disso, aponta como debilidades a evasão e a falta de melhoria no 

projeto, como forma a potencializar o trabalho proposto. 
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Almeida (2009) em sua pesquisa sobre a ONG “Fraternidade do Triângulo 

Ramatis”18, que desenvolve um trabalho com crianças e adolescentes a partir de 

acompanhamento pedagógico e desenvolvimento da cidadania, a partir das linguagens 

artísticas, aponta que os educandos apresentam dificuldades na compreensão da leitura, 

apesar do trabalho desenvolvido pela ONG. Coloca, no entanto, que a conquista em ler tem 

haver com estarem em um ambiente que os propiciem a querer aprender, o que, na visão da 

autora, acontece na ONG em razão da atenção e carinho que os professores dedicam às 

crianças e jovens.  

Diante destas questões, surge uma indagação: não deveria ser a escola a 

responsável pela alfabetização, letramento e práticas referentes à leitura? Visto que estes 

são conteúdos fundamentais, que além de ampliar o vocabulário e o universo simbólico das 

crianças e adolescentes, permitem que haja uma maior compreensão crítica da sociedade 

em que estão inseridos os educandos. Por isso, está a ONG dentro da escola pública que 

não consegue desempenhar sua função por apresentar inúmeras dificuldades, que dizem 

respeito, na verdade, à possibilidade de construção de políticas públicas universais e de 

qualidade. 

Almeida (2009) coloca também a importância da leitura, afirmando que o sujeito 

leitor é, em potencial, “um cidadão preparado para (trans)formar o que julga (in)justiça 

social para um mundo melhor” (p. 07). E afirma que, tanto a educação formal, como a 

educação não formal, têm, no atual contexto histórico, contribuições importantes para 

facilitar a formação de cidadãos capazes de modificar a realidade social, sendo a leitura um 

relevante fator de conhecimento. 

 

                                                             
18A ONG Fraternidade do Triângulo Ramatis” é uma ONG religiosa, de vertente espírita, que desenvolve o 

projeto “Exercendo nossa cidadania”. 
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2.3.1. Público-alvo das ONGs educacionais: crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social 

 

De acordo com a publicação do CENPEC/UNICEF (2003), o público-alvo do 

trabalho das ONGS é composto por “crianças e adolescentes em idade de escolarização, 

cursando ou não a escola, filhos de famílias moradoras em comunidades vulnerabilizadas 

economicamente” (CENPEC/UNICEF, 2003, p. 46).  

Consideram-se áreas de vulnerabilidade, independentemente da região geográfica, 

mas que estejam relacionadas às más condições de saneamento básico e energia; ausência 

de serviços de saúde de qualidade, de moradias adequadas e de escolas com boas 

condições físicas e materiais que possuam um investimento satisfatório tanto na formação, 

como na remuneração dos profissionais responsáveis pela tarefa educacional. 

(CENPEC/UNICEF, 2003). 

No trabalho das ONGs educacionais, focaliza-se nas crianças, adolescentes e jovens 

em condições de vulnerabilidade social, no intuito de desenvolver ações que 

complementem o trabalho das escolas, a partir de atividades voltadas para formação e 

cidadania dos “ditos” excluídos. Há, portanto, uma clara relação entre a educação e a 

pobreza, que indicam a realização das ações, muitas vezes, paliativas que oferecem os 

espaços das ONGs. Opta-se, pois, pela política de focalização em vez de práticas 

educativas universalistas.  

O estudo de Freitas (2007), que investiga a função social da ONG Educação 

Interdimensional com Centralidade na Arte (EDISCA)19, que atende crianças e 

adolescentes, com atividades artísticas, também indica essa política de focalização das 

                                                             
19Freitas (2007), em seu trabalho, entrevistou jovens que quando crianças e adolescentes participaram das 

atividades da ONG, no contra turno escolar, visando compreender o que o trabalho da ONG e da escola 

pública teriam repercutido na formação deles. 



67 
 

 
 

ONGs. O trabalho desenvolvido pela ONG EDISCA visa atender crianças e adolescentes 

oriundas de famílias de baixa renda, visando contribuir, através da arte, para que este 

público possa ter possibilidades de se interessarem e se desenvolverem por meio da dança, 

estando, assim, afastadas de “caminhos errados” que, no entender da ONG, a periferia 

oferece (Freitas, 2007). 

No que se refere à questão da focalização dos trabalhos sociais nas crianças e 

adolescentes pobres, a fim de oferecer novos caminhos que os retirem de escolhas 

“erradas”, Coimbra e Nascimento (s/d) afirmam que se trata do mito da periculosidade, 

destinado à infância e juventude pobres. A infância pobre precisa ser vigiada, “margeada” 

para que, no futuro, não venha a fazer parte da juventude considerada “delinquente”. Como 

afirmam as autoras, 

No que se refere à infância lhe são atribuídas algumas características tidas como típicas desse 

momento do desenvolvimento. Tanto na família como na escola, tal fase é naturalmente percebida 

como a que exige cuidados, acompanhamento constante, apontando para a dependência, a 

imaturidade e a incapacidade para tomar decisões. Ao lado dessas caracterizações tidas como 

universais e científicas, no que se refere às crianças e jovens pobres, outras são adicionadas: a 

violência e a criminalidade. Com isso vai se configurando para os filhos da pobreza duas 

classificações: a infância em perigo - aquela que ainda não delinquiu, mas pode vir a fazê-lo e por 

isso deve ser tutelada - e a juventude perigosa – aquela percebida como delinquente e, portanto, 

ameaçadora para a manutenção da ordem social (Coimbra e Nascimento, s/d, p. 02). 

 

Pode-se compreender, então, que para a criança e o adolescente pobre há quase um 

destino que é o de se envolver com a periculosidade e a criminalidade, como se fosse algo 

herdado, e, assim, passado de pais para filhos. Para as crianças e adolescentes, a forma de 

evitar isto é: superando o quadro de violência, carência e abandono a que estão submetidos 

(Medeiros, Barbosa, Oliveira, Soares, Calado& Campos, 2013), e, nesse cenário, a 

educação passa a ser uma peça fundamental, devendo envolver políticas governamentais e 
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parcerias com a sociedade civil, visto que todos são responsáveis pela infância e 

adolescência. 

As crianças e jovens pobres são, então, considerados carentes culturalmente, devido 

ao meio social em que vivem. Dessa forma, a família é culpada por não oferecer bons 

meios de desenvolvimento cultural para os seus. Nos espaços educacionais estariam, então, 

as possibilidades de compensar esses déficits e de promover mudanças sociais. Nessa 

perspectiva de carência cultural restrita ao individual e seu meio de origem, as condições 

estruturais que promovem as desigualdades de condições, materiais e culturais, não são 

consideradas (Kramer, 1982). 

Como as crianças e adolescentes pobres não atingem os níveis culturais desejáveis 

elas são culpadas. Seu comportamento, sua linguagem, seus hábitos são indesejáveis e 

considerados errados e inferiores. A elas atribuem-se esses defeitos que derivam do fato de 

não se esforçarem. Além disso, nessa abordagem não são consideradas as relação entre 

instituições escolares e classes sociais. Assim, “considera-se a escola neutra e apolítica, 

propondo-se superar diferenças por meio da educação compensatória” (Kramer, 1982, p. 

04). 

O estudo de Freitas (2007) demonstra este aspecto. No projeto educativo da ONG 

EDISCA, há uma proposta de complementariedade à educação proporcionada pela escola 

formal, através de “aulas de dança, palestras educativas, aquisição de novos hábitos 

alimentares, bem como de cuidados com a higiene e a saúde do corpo” (p. 78), além de 

desenvolverem ações de reforço escolar e atividades que possam qualificar os educandos 

para a inserção profissional, como cursos de informática. Assim, afora o trabalho artístico, 

outras práticas são ensinadas, como o que comer, como comer, cuidados com a higiene e 

com o corpo, etc., visando que a criança e o adolescente aprendam também acerca dos 

comportamentos considerados corretos perante a sociedade dominante. 
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2.3.2. O trabalho educativo das ONGs: a arte e ações de reforço escolar como dispositivos 

 

No que se refere ao tipo de trabalho desenvolvido pelas ONGs, Freitas (2007) 

aponta que a arte tem sido vista no Brasil, desde os anos 1990, como uma possibilidade de 

mudança na vida dos que estão em situação dita de risco social. Nas palavras da autora: 

Há a constatação de que, no Brasil, desde meados dos ano 90, havia crescente tendência de se tomar 

a arte como instrumento pedagógico mais apropriado para a “transformação da vida” de crianças e 

adolescentes ditas “em situação de risco”, ou seja, as que, por causa da origem social, são 

consideradas como potencialmente aptas a assumir comportamentos considerados “desviantes”, 

como criminalidade e prostituição (Freitas, 2007, p. 77). 

 

Nota-se, pois, mais uma clara relação estabelecida entre a educação e a pobreza, 

que além de focalizar nas crianças e adolescentes pobres, considera-os como 

potencialmente capazes de percorrerem caminhos “obscuros” e que, portanto, precisam ser 

“salvos” e, muitas vezes, resgatados, sendo a arte uma boa possibilidade para o “ocupar o 

tempo e a cabeça dos meninos e meninas”, com novos conhecimentos e entretenimentos20. 

Carvalho (2008) alerta que, apesar de ser concreta a contribuição que pode oferecer 

a arte para o processo educativo, é indispensável que esta esteja atrelada a princípios e 

propósitos claros e relacionados a abordagens pedagógicas. Além disso, o contato com a 

arte possibilita uma ampliação no acesso aos bens culturais e artísticos da humanidade. 

 Vale destacar ainda que nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a arte é entendida 

como essencial para o conhecimento científico por propiciar o desenvolvimento do 

pensamento artístico e da percepção estética, possibilitando ao estudante desenvolver sua 

                                                             
20Este trabalho não tem o objetivo de fazer uma discussão aprofundada sobre a função da arte para a 

formação de crianças e adolescentes, e, não desconsidera a importância desta para o processo educativo, 

como forma de ampliação de conhecimentos, de percepção e de sensibilidade estética. 
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sensibilidade, percepção e imaginação. Por isso, é um conteúdo obrigatório no ensino 

fundamental, destacando-se as áreas de dança, música, teatro e artes visuais (Brasil, 1997). 

Dessa forma, pode-se perceber que a arte e a cultura têm sido vistas como 

possibilidade de expressão e apropriação cultural, a partir do acesso a fontes de cultura, 

para crianças e adolescentes, sendo, portanto, importantes meios de formação num 

processo educacional. Contudo, vale salientar que mesmo com conteúdos que visem 

conhecimentos culturais e desenvolvimento de potencialidades artísticas, os aprendizados 

podem esbarrar numa formação que não proporcione reflexão e críticas contundentes ao 

contexto econômico-social. 

Outra prática desenvolvida por ONGs tem sido ações que visem o reforço escolar. 

Por isso, parcerias com instituições privadas de ensino são também realizadas, a fim de que 

os educandos possam melhorar nos estudos, compreendendo esta “solução” como uma 

forma de fortalecimento do ensino formal (Freitas, 2007), mas que pode ser vista, por outro 

lado, como descrença e descompromisso com a escola pública, considerando-a de baixa 

qualidade. 

Ghanem Júnior (2013) apresenta em seu estudo um exemplo de ONG que vem 

buscando articulação com a escola pública. A ONG Redes da Maré, desde 2001 vem 

desenvolvendo um projeto chamado “Criança”, visando contribuir para a melhora na 

qualidade do desempenho escolar. A partir de oficinas de arte-educação, que se utiliza do 

circo, da fotografia, da dança, da música e do desenho, há também espaços com atividades 

de complementação escolar, que se caracterizam por um reforço feito de forma mais 

lúdica. Além disso, o projeto Criança desenvolve ações dentro das escolas que estão no 

complexo da Maré, nas salas de leitura, visando se aproximar das escolas e ocupar estas 

salas que, muitas vezes, não eram usadas (Ghanem Júnior, 2013). 
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Tanto o trabalho de Ghanem Júnior (2013), como outros já aqui apresentados, 

apontam que ONGs tem utilizado o apoio escolar como um dos fundamentos principais do 

trabalho desenvolvido. Isto se dá em razão do fato das crianças não estarem aprendendo na 

escola. Contudo, muitas vezes as ONGs também não conseguem resolver esta dificuldade. 

Por este motivo, é importante refletir sobre a necessária integração entre escolas e ONGs, 

já que estes dois tipos de organizações têm atuado na formação do mesmo público, na 

perspectiva da educação integral. 

Na pesquisa realizada por Freitas (2007), outro aspecto interessante diz respeito à 

visão que os jovens têm da escola formal e do projeto da ONG. Há uma clara preferência 

deles pela ONG EDISCA, em razão do tipo de conhecimento que puderam aprender, 

afirmando que com a dança foi possível se desenvolverem como pessoas, em seus 

sentimentos e modos de se colocar no mundo e que a escola formal foi apenas um lugar de 

aprendizado de disciplinas e para obter a certificação. Reconhecem, no entanto, que agora, 

como jovens, o que aprenderam na ONG não os possibilita ingressar no mercado de 

trabalho, questão que se coloca como urgente para esta juventude. 

A questão da afetividade com o espaço e dos resultados do trabalho desenvolvido 

pelas ONGs para o futuro das crianças e adolescentes são, portanto, outras questões a 

serem refletidas. Apesar de o trabalho trazer benefícios sociais e emocionais para este 

público, parece não auxiliar numa mudança mais significativa para a vida dessas crianças e 

adolescentes que, quando se percebem jovens, acabam por enfrentar diversas dificuldades, 

dessa vez não tendo mais o apoio dos projetos sociais. 

Em razão dos aspectos apresentados, pode-se perceber, a partir das pesquisas aqui 

trazidas, que o tipo de público das ONGs que se destinam a atender é, especialmente, de 

crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social; quanto aos objetivos e 
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conteúdos do trabalho educativo desenvolvido, há a preferência pelo trabalho com a arte, 

além de atividades voltas para o reforço escolar, especialmente na área da leitura. 

No caso da perspectiva do trabalho das ONGs, que afirmam a existência de uma 

educação integral e de complementariedade à escola formal, as experiências de ONGs aqui 

relatadas demonstram que algumas delas desenvolvem trabalhos, mesmo que insipientes 

com as escolas, e que outras não, chegando, inclusive, a desacreditar na educação pública, 

como o caso da ONG EDISCA.  

Nota-se, pois, que a educação é uma prática política, que serve a interesses 

distintos, podendo estar a serviço do verdadeiro progresso da humanidade, como nos diz 

Paulo Freire (1991) ou, ao contrário, a favor da conformação e ordenação ao sistema 

dominante. Enxergando o trabalho das ONGs como um fenômeno social, que vêm se 

expandido na atuação de práticas formativas para crianças e adolescentes, com a presente 

pesquisa, apresentada a seguir, visa-se analisar criticamente sete experiências pedagógicas 

de ONGs no município de João Pessoa, visando compreender de que maneiras este espaço 

educativo tem contribuído ou não para uma educação libertadora, potencialmente 

transformadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

PARTE II – A PESQUISA 

Capítulo 3: Método 

 

 Este estudo é de natureza qualitativa e tem como objetivo geral analisar a ação 

educacional de Organizações Não Governamentais direcionada a crianças e adolescentes 

no município de João Pessoa/PB. Os objetivos específicos são os seguintes: 

- Realizar uma caracterização das Organizações Não Governamentais que 

desenvolvem ações educacionais voltadas a crianças e adolescentes; 

- Investigar os pressupostos, os conteúdos educativos e as metodologias que 

norteiam o trabalho com crianças e adolescentes das Organizações Não Governamentais 

em João Pessoa; 

- Analisar as contribuições e desafios que o trabalho educacional das ONGs tem 

promovido para a formação de crianças e adolescentes. 

  

3.1. Desenho da pesquisa, campo e participantes 

 

Na composição da pesquisa de campo, há uma divisão em duas etapas, visando que 

cada passo se desdobre no posterior, a fim de atingir o objetivo geral esperado. 

 Inicialmente foi realizado um mapeamento das Organizações Não Governamentais 

que estão desenvolvendo atividades educativas com crianças e adolescentes, a partir do 

contato com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de João 

Pessoa (CMDCA). Foram fornecidos dados que apontam que, atualmente, 48 instituições 

estão com registro ativo, ou seja, com todos os documentos necessários para funcionar, 

podendo desenvolver ações voltadas para a defesa dos direitos das crianças e adolescentes 
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em situação de vulnerabilidade social e, dentre estas, 18 ONGS que estão desenvolvendo 

atividades especificamente na área da educação (CMDCA, 2015).  

 Dentre as 18 ONGS, foram selecionadas, para este estudo, 07 ONGs educacionais. 

O critério de seleção utilizado foi o da localização geográfica das ONGs, dando preferência 

as que estão localizadas em bairros que apresentam índices de exclusão, segundo dados da 

Topografia Social de João Pessoa (2009). Trata-se de uma pesquisa realizada pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social do município, contendo uma análise da cidade, a 

partir da associação entre as condições de vida da população e os territórios, apresentando 

índices sociais, econômicos e culturais, quais sejam autonomia, desenvolvimento humano, 

equidade e qualidade, que constituíram o Mapa da Exclusão/Inclusão.  

Assim, 10 ONGs foram identificadas em bairros com índices de exclusão no Mapa. 

Contudo, 07 ONGs consentiram em participar do estudo, estando localizadas em seis 

bairros da cidade, quais sejam Roger, Alto do Mateus, São José, Gramame, Ilha do Bispo e 

Planalto Boa Esperança. 

 Após a seleção das ONGs, a etapa seguinte da pesquisa foi a de conhecer as 

organizações e apresentar o estudo em questão. Assim, em novembro de 2015, foram 

realizadas visitas às ONGs, a fim de conhecer o/a coordenador/a pedagógico/a ou geral da 

instituição e dar início a fase de coleta dos dados. Nessa visita, foi apresentado o projeto 

desta pesquisa, enfatizando os objetivos e metodologia propostas. Em segunda visita a cada 

ONG, realizada nos meses de novembro e dezembro de 2015, foi obtido o consentimento 

por escrito das sete ONGs para a realização da coleta de campo.  

O estudo de campo está dividido em duas etapas. A primeira fase contempla 

entrevistas semiestruturadas com os coordenadores ou pessoas responsáveis pelo setor 

pedagógico das ONGs e a análise de documentos pedagógicos referentes à missão e aos 

fundamentos do projeto pedagógico das organizações. 
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As entrevistas foram realizadas nos meses de abril e maio de 2016, a partir da 

elaboração de um roteiro, e com estas buscou-se identificar aspectos referentes aos 

conteúdos educativos, metodologias e resultados do trabalho; a formação e condições de 

trabalho dos profissionais; as dificuldades enfrentadas; e as concepções de infância e 

educação norteadoras das ações educativas. O áudio das entrevistas foi gravado mediante 

consentimento dos/das participantes. 

A escolha pela modalidade de entrevista se deu em virtude de considerar este 

instrumento apropriado para obtenção de dados, a partir das falas dos participantes, acerca 

do cotidiano pedagógico e dos fundamentos teóricos que norteiam o trabalho da ONG. Os 

materiais coletados nas entrevistas, acrescido da análise dos documentos pedagógicos, se 

constituíram como importantes instrumentos para compreensão mais aprofundada deste 

tipo de trabalho que as ONGs vêm desenvolvendo.  

Além disso, a entrevista permite que a própria pessoa possa relatar sobre o local em 

que está atuando e, no caso em questão, são os que estão trabalhando em ONGs falando 

sobre como entendem ou percebem as próprias ações que desenvolvem ou auxiliam a 

acontecer.  Desta forma, há a possibilidade da reflexão do próprio sujeito participante 

sobre a realidade que ele vivencia, a partir do momento de diálogo estabelecido entre o 

entrevistado e o entrevistador (Minayo, 2010).   

Com a análise dos Projetos Pedagógicos, contempla-se o estudo a respeito da 

missão da instituição e dos fundamentos político-pedagógicos prescritos e, com estes, visa-

se obter uma compreensão mais ampla sobre os pressupostos que norteiam a atuação das 

ONGs.  

Posteriormente, a primeira fase foi realizada uma segunda fase, nos meses de junho 

a agosto de 2016, referente à observações nos ambientes das organizações, visando 

conhecer os espaços educativos, como são trabalhados os conteúdos nas atividades e de 
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que forma participam as crianças e adolescentes. Tem-se que a técnica de observação visa 

aproximar-se dos interlocutores e interagir na realidade (Minayo, 2010) e esta foi 

fundamental como forma de complementar a primeira fase de coleta.  

Para a realização dessa técnica, foi construído um roteiro prévio norteador das 

observações, que contemplou os seguintes aspectos: observação da estrutura física; 

acompanhar espaços pedagógicos (aula, oficina etc.); observação da interação do 

professor/educador/monitor com os educandos e da interação dos educandos entre si; ficar 

atenta para a fala dos educandos sobre a ONG (caso apareça); observação da metodologia 

utilizada pelo professor na atividade; acompanhar outros espaços das crianças e 

adolescentes que não sejam em uma atividade pedagógica (hora do lanche, momento de 

brincar, etc.). 

 Em cada ONG pesquisada, foi pedido para que os/as coordenadores/as indicassem 

alguns espaços educativos que pudessem ser observados e em todas as organizações foram 

definidas datas em que poderiam acontecer as observações. Nas organizações, foram 

realizadas coletas de um a dois dias, momentos em que foi possível participar tanto das 

atividades pedagógicas desenvolvidas com as crianças e adolescentes, como outros 

espaços, como a hora do lanche, o momento de acolhimento dos educandos e da saída dos 

mesmos. As observações foram registradas em diário de campo, instrumento que visa 

delinear anotações, comentários e reflexões detalhadamente sobre o que é visto e 

vivenciado. 

Na pesquisa de campo, foram tomados os devidos cuidados éticos, com aprovação 

desta pesquisa no Comitê de Ética da UFRN, parecer número 1.489.068 e no caso das 

entrevistas foi assegurado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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3.2 Procedimentos de análise 

 

 Os dados coletados nas duas fases de coleta, que incluem a pesquisa documental, os 

dados das entrevistas, integralmente transcritos, e os dados produzidos na técnica de 

observação foram categorizados.  

Para esta categorização, foi realizada, primeiramente, uma leitura aprofundada de 

todo o material, buscando compreender, de forma geral, todo o conteúdo. Posteriormente, 

foi realizada uma leitura mais minuciosa visando identificar nos dados à frequência, 

possíveis repetições, diferenciações, considerando, sobretudo, a qualidade de cada dado. 

Com isso, foram constituídas categoriais de análise a partir dos temas suscitados. 

As categorias definidas a partir das entrevistas e dos projetos pedagógicos foram as 

seguintes: 1. Caracterização do trabalho educativo desenvolvido pelas ONGs, ressaltando 

as atividades realizadas pela ONG, as oficinas destinadas às crianças e adolescentes, o 

público atendido e características da estrutura física das organizações; 2. Os desafios para a 

sustentação dos projetos das ONGs, analisando as dificuldades, limites e impedimentos 

que perpassam a atuação das ONGs no trabalho que realizam; e 3. O “conteúdo” do 

trabalho educativo, dando ênfase aos projetos pedagógicos e ao processo educacional das 

ONGs. 

 As categorias de análise foram relacionadas com a revisão de literatura produzida 

nos capítulos teóricos, destacando os aspectos quanto ao tipo de educação que tem sido 

desenvolvido junto ao público infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade social e a 

função das organizações não governamentais na conjuntura política atual. 
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3.3. Apresentação das sete Organizações Não Governamentais que compõe esse 

estudo  

 

 Antes de conhecer de forma mais aprofundada o trabalho pedagógico que as ONGs 

têm desenvolvido na educação e crianças e adolescentes, aqui são apresentadas, de forma 

breve, as instituições. Vale ressaltar que todas são credenciadas pelo Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e do Adolescente de João Pessoa (CMDCA-JP). 

 

Casa Pequeno Davi 

 A Casa Pequeno Davi é uma organização não governamental que atende crianças e 

adolescentes em risco social nas áreas de educação, cidadania e cultura. Fundada em 1985 

por religiosos da Ordem São Vicente de Paula, funcionando, inicialmente, como casa-

abrigo na Igreja São Pedro, localizada no centro histórico da cidade, visava abrigar 

crianças e adolescentes que se encontravam no Terminal Rodoviário de João Pessoa. No 

ano de 1990, a instituição é transferida para o bairro do Roger, passando a desenvolver 

atividades a partir dos princípios da educação integral e inserção social (presentes no 

Estatuto da Criança e do Adolescente) (Araújo, 2008). Atualmente, atende especialmente 

crianças e adolescentes do bairro do Roger e adjacências. 
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Figura 1. Imagem retirada do site da instituição (www.casapequenodavi.org.br). 

 

Projeto Beira da Linha 

 Fundado em 1989 pela Instituição Católica Italiana Pia Sociedade de Padre Nicola 

Mazza em parceria com um grupo de estudantes universitários, após dez anos de estudo 

sobre a realidade social local. Estabeleceram, desde o início, um projeto educacional no 

bairro Alto do Mateus, nas proximidades da beira da linha, e vem atendendo crianças, 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, a organização 

possui três centros educacionais, todos localizados no bairro Alto do Mateus. 

 

Figura 2. Imagem retirada do site da instituição (www.projetobeiradalinha.org.br). 

http://www.casapequenodavi.org/
http://www.projetobeiradalinha.org.br/
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Escola Viva Olho do Tempo (EVOT) 

A Congregação Holística da Paraíba – Escola Viva Olho do Tempo é uma 

associação sem fins lucrativos, com certificação de OSCIP (Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público), que vem desenvolvendo desde 2004 ações em prol da 

preservação de olhos d’água e atendimento a crianças e adolescentes do Vale do Rio 

Gramame. Com valores direcionados à preservação da natureza e da cultura local, as 

atividades da EVOT visam o respeito e o fortalecimento do sentimento de comunidade. O 

espaço pedagógico e administrativo é coordenado por meio de uma gestão compartilhada e 

todo o trabalho é voltado para o fortalecimento da própria comunidade. Dessa forma, os 

educadores são jovens moradores que cresceram participando das atividades da ONG 

(Limeira e Teixeira, 2015). 

 

Figura 3. Imagem retirada do site da instituição (www.olhodotempo.org.br). 

 

 

 

Associação Recreativa, Cultural e Artística (ARCA) 

http://www.olhodotempo.org.br/
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 A ARCA é uma associação fundada por moradores do bairro Ilha do Bispo em 

2007 com o objetivo de promover atividades com crianças, adolescentes e jovens da 

localidade que auxiliem no desenvolvimento de suas habilidades. Ao longo dos anos, o 

projeto que começou pequeno foi se expandindo, passando a ter importância por ser um 

dos poucos locais educativos presentes no bairro. 

 

Figura 4. Imagem retirada de rede social da instituição (www.facebook.com/bandarcapb/) 

 

Centro Cultural Piollin 

Instituição fundada em 1978 por artistas paraibanos com o intuito de desenvolver 

um trabalho na área das artes, especialmente o teatro, para crianças e adolescentes. 

Funcionando incialmente na Igreja São Francisco, localizada no centro histórico da cidade 

e, a partir do ano de 1980, no atual espaço, o antigo Engenho Paul de Cana de açúcar, 

patrimônio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan). No Centro Cultural Piollin funciona a escola de artes, voltada, especialmente, para 

crianças, adolescentes e jovens e um centro cultural aberto para apresentações artísticas e 

residência de grupos culturais. Com o projeto pedagógico de arte-educação, a organização 

se pretende a estimular o potencial expressivo de crianças e jovens dos setores populares 

http://www.facebook.com/bandarcapb/
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residentes na grande João Pessoa (PB), com caráter formativo, estimulando o 

protagonismo cidadão através de conteúdos políticos, culturais e sociais. 

 

Figura 5. Imagem retirada de rede social da instituição       

(www.facebook.com/CentroCulturalPiollin/photos) 

 

Casa de Cultura IléAsé d’Osoguiã 

A Casa de Cultura foi fundada em 2010 por duas pessoas que fazem parte de 

religião de matriz africana, na intenção de trabalhar com a comunidade do Jardim Planalto 

as questões referentes à intolerância religiosa e o resgate da cultura afro. O projeto da ONG 

já era desenvolvido da cidade do Rio de Janeiro e quando os fundadores se mudaram para 

João Pessoa decidiram por dar andamento ao projeto, mesmo em outra localidade. 

Atualmente, além de trabalhar com a questão do empoderamento da cultura de matriz 

africana, desenvolvem um projeto social atendendo crianças e adolescentes com atividades 

educativas acerca dos temas preconceito, racismo e enfrentamento aos estigmas sociais. 
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Figura 6. Imagem retirada de rede social da instituição         

(www.facebook.com/CasaDeCulturaIAO/photos) 

 

Escola Cristina Wolpert 

 A Escola Cristina Wolpert é um projeto social pertencente à Igreja Betel Brasileiro 

financiada por uma organização não governamental internacional. Atende crianças e 

adolescentes do bairro São José, a partir de atividades educacionais e assistenciais. A 

instituição não possui site e não forneceu nenhuma imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/CasaDeCulturaIAO/photos
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Capítulo 4: O trabalho educacional das Organizações Não 

Governamentais em João Pessoa: concepções, práticas e desafios 

  

Os dados da pesquisa serão apresentados em três blocos, sendo o primeiro uma 

caracterização do trabalho educacional das ONGs pesquisadas; o segundo apontando os 

desafios circunscritos à sustentação do projeto educacional das sete ONGs que 

compuseram este estudo; e o terceiro que traz um aprofundamento acerca do projeto 

pedagógico das organizações, apresentando as concepções, fundamentos teóricos e 

metodológicos do trabalho e a perspectiva política de educação. 

Esta análise advém do material coletado com as entrevistas, além dos momentos de 

observação das atividades das ONGs e da leitura dos Projetos Pedagógicos. Importante 

ressaltar que foram realizadas sete entrevistas, sete observações e leitura crítica de seis PP. 

Os entrevistados, em sua maioria, atuam nas organizações há bastante tempo, e 

alguns são, inclusive, fundadores. Apenas uma coordenadora estava na instituição há 

apenas um ano, apesar de demonstrar bom conhecimento do trabalho desenvolvido pela 

ONG. No quadro abaixo, é descrito a função que ocupa o entrevistado na organização e o 

tempo de trabalho. 

 

Tabela 1 

Características dos entrevistados das ONGs 

ONG Função do entrevistado Tempo de atuação 

na ONG 

ONG 1 Coordenadora Pedagógica 9 anos 



85 
 

 
 

ONG 2 Coordenação de Projetos 17 anos 

ONG 3 Assessoria Pedagógica 7 anos 

ONG 4 Professora Voluntária Não informou 

ONG 5 Coordenador Executivo 10 anos 

ONG 6 Assessoria administrativa-

contábil e Professor de 

inclusão digital 

6 anos 

ONG 7 Coordenadora Pedagógica 1 ano 

 

 É importante ressaltar, ainda, que a maioria das organizações não possui 

coordenação pedagógica (apenas três ONGs têm uma pessoa ocupando esse cargo). De 

acordo com os entrevistados, o que acaba ocorrendo é um acúmulo de funções, pois 

embora os profissionais se apresentem como ocupantes de outros cargos, também 

desenvolvem atividades referentes às questões pedagógicas. 

 Outro analisador desta situação diz respeito ao fato dessas ONGs estarem situadas 

na área da educação. Apesar disto, os entrevistados argumentaram que há impedimentos 

que determinam algumas dificuldades, como esta da sobrecarga de trabalho e falta de um 

profissional específico para trabalhar com as questões pedagógicas, uma vez que esses 

espaços se constituem como educacionais. Essas questões serão aprofundadas mais 

adiante. 

 

 

 



86 
 

 
 

Bloco I: Caracterização do trabalho educacional desenvolvido pelas ONGs em João 

Pessoa/PB 

 

 As sete ONGs estudadas neste trabalho atendem, especificamente, o público 

infanto-juvenil de seis bairros da cidade de João Pessoa, desenvolvendo atividades em 

áreas diversas, desde arte e cultura, recreação e esporte, reforço escolar e letramento, a 

atividades de inclusão digital e profissionalizantes. Além disso, realizam atividades 

socioeducativas, também chamadas de ações complementares ou formativas, visando 

abordar temas referentes à educação para a cidadania. No quadro abaixo, elaborado de 

acordo com as entrevistas realizadas com os/as coordenadores (as), é possível identificar a 

diversidade de atividades que são desenvolvidas, em suas semelhanças e peculiaridades. 

 

Tabela 2 

Atividades desenvolvidas pelas ONGs 

ONG ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

ONG 1 Reforço escolar; 

Arte-educação (oficinas de música – percussão, flauta, instrumentos de 

sopro, teatro, artes visuais e dança); 

Atividades formativas 

ONG 2 Cursos profissionalizantes para adolescentes (montagem e manutenção de 

micro e informática básica); 

Letramento, jogos pedagógicos, alfabetização para crianças; 
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Recreação; 

Hip hop 

ONG 3 Cultura (oficinas de percussão e canto); 

Educação (oficinas de saberes e tradição oral e contação de histórias); 

Meio ambiente (Trilhas ecológicas e preservação do rio Gramame). 

ONG 4 Atividades socioeducativas; 

Letramento; 

Esporte (vôlei e futsal); 

Arte-cultura (banda marcial, danças folclóricas, balé, rádio comunitária); 

Informática; 

Cursos profissionalizantes. 

ONG 5 Recreação; 

Arte-cultura (oficinas de dança, circo, artesanato); 

Esporte (juijitsu); 

Reforço escolar; 

Ensino religioso; 

Auto-cuidado. 

ONG 6 Projetos baseados na Lei nº 10.639 
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Inclusão digital (informática básica e robótica); 

Atividades educativas (oficinas de cultura afro e história afro-brasileira e 

africana). 

ONG 7 Arte-cultura (oficinas de circo, teatro, dança, arte da palavra). 

Memória e patrimônio (projeto memória do bairro). 

 

  

 As atividades referentes à leitura ocorrem em todas as instituições, diferenciando-

se, no entanto, o enfoque pedagógico e metodológico de acordo com o projeto de cada 

ONG. Quatro das sete entrevistadas desenvolvem um trabalho voltado aos conteúdos 

escolares, com atividades de reforço e letramento. Nas outras três, visa-se mais contribuir 

para o desenvolvimento do universo da leitura, a partir da cultura e tradição, a exemplo do 

trabalho de uma ONG que realiza oficinas sobre história da cultura afro-brasileira e 

africana e em outra instituição que resgata a tradição da história oral a partir da oficina de 

contação de histórias. Já na ONG 7, o trabalho é feito pelo viés da cultura e da ludicidade, 

com a oficina arte da palavra, que tem o objetivo de “de desenvolver mais a leitura e a 

escrita, a partir do conhecimento da literatura” (Entrevistado ONG 7). 

 As atividades relacionando arte, cultura e educação também ocorrem em todas as 

ONGs. Música (banda marcial, percussão, flauta, canto), dança (balé, hip hop, danças 

folclóricas) e teatro são as que mais acontecem, mas há também destaque para artes 

plásticas, que são desenvolvidas em duas ONGs, uma com oficina de artes visuais e outra 

com artesanato, e para atividades circenses, que são realizadas também em duas ONGs. 

Para uma das organizações, a arte é o “carro chefe”, principalmente a partir da linguagem 
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do circo, visando oferecer um estudo que possibilite a criança e o adolescente se 

desenvolver tecnicamente em excelente nível.  

Atividades ambientais foram citadas por uma das ONGs pesquisadas, que está 

localizada as margens de um importante rio da cidade de João Pessoa. A perspectiva é de 

que os educandos possam repensar o uso que tem sido feito do meio ambiente, de forma a 

aprender a preservar e, especialmente, a cuidar do rio. Nas palavras da entrevistada: “E a 

atividade de educação ambiental né? Todo trabalho ligado às trilhas ecológicas, ao cuidado 

com o rio, a toda uma campanha de preservar o meio ambiente. Desde o local, desde a 

escola, a casa onde eles moram e o planeta” (Entrevistado ONG 3).  

A religião também está presente no trabalho de algumas ONGs. Atividade religiosa, 

através do ensino da bíblia, foi citada por uma das ONGs. A coordenadora afirmou, no 

entanto, que os educandos não têm a obrigatoriedade de participar e que a ONG busca 

desenvolver um trabalho nas áreas “espiritual, cognitiva, física e socioemocional” 

(Entrevistado ONG4). Com o relato abaixo, é possível compreender como é feito este 

trabalho. 

A parte que a gente passa de religião é a parte bíblica que não é imposta que a criança e o 

adolescente venham ser dessa religião, ela é passada, se a criança passar a crer e quiser fazer parte 

desse vínculo que a gente tem evangélico, quiser fazer parte de uma igreja evangélica, ela é livre, 

como é livre não fazer, não é imposto sobre ela, ela ter que ser evangélica porque nós somos 

evangélicos, não é imposto isso não, nós passamos a palavra de Deus, tudo que tem na bíblia a gente 

estuda com eles, fazemos cultos, tudo isso, mas não é obrigatório eles fazer parte daqui não, por isso 

que valorizamos sim as atividades relacionadas ao corpo (Entrevistada ONG 4). 

 

A coordenadora afirmou que eles trabalham sim com o estudo bíblico, mas que 

mesmo que a criança participe dessas atividades não precisa ser da religião.  No entanto, 

não ficou claro até que ponto é permitido a criança não estar presente durante as atividades 

espirituais, inclusive porque elas acontecem todos os dias antes das oficinas ligadas às 
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artes. A entrevistada afirmou também que o vínculo evangélico não impede que eles 

valorizem os trabalhos que envolvem o corpo, seja a prática do esporte, brincadeiras ou 

oficinas artísticas.  

O momento da observação revelou a presença do conteúdo religioso em outra 

ONG, na aula de espiritualidade que, de acordo com as educadoras, acontece todos os dias 

com as turmas visando trabalhar, a partir da bíblia, princípios e valores. A atividade 

consistiu em ouvir uma música para relaxar e se acalmar, ouvir o evangelho bíblico e saber 

interpretá-lo. Para isso, foi usada uma dinâmica. Eis o relato da observação: 

Colocaram uma música instrumental evangélica e uma professora coordenou a atividade, 

explicando a necessidade de todos se acalmarem e prestarem atenção. Depois, fizeram uma 

dinâmica, que consistiu em entregar bolas de assopro para todas as crianças. Mas, informaram 

veementemente que não podia fazer bagunça com a bola, pois esta representava Jesus. Foi lido o 

evangelho (na Bíblia) e depois foi feita a dinâmica, então cada criança estourava a bola, lia o papel 

que continha dentro e explicava. Grande parte das crianças não conseguiu explicar a frase (e eu 

considerei o texto lido difícil por se tratar de uma parábola) e algumas também não sabiam ler. Por 

fim, as professores pediram para que as crianças dissessem em uma palavra o que elas gostariam de 

fazer crescer no coração delas e as crianças falaram amor, amizade, carinho etc.. Esse momento 

durou cerca de uma hora e vinte minutos (Diário de Campo 1). 

 

Em outra ONG há a presença da religião, pois no mesmo ambiente em que realizam 

as ações pedagógicas, há um terreiro. Além disso, eles desenvolvem com as crianças e 

adolescentes atividades sobre religiosidade, respeito e intolerância religiosa em razão do 

imenso preconceito que existe na comunidade com as pessoas de religiões de matriz 

africana.  

De acordo com Cury (2004), o ensino religioso está presente nos ambientes 

educativos, sendo, muitas vezes, um componente curricular em escolas públicas. Nesse 

contexto, perpassa uma discussão acerca da laicidade do Estado, que abarca a liberdade de 
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culto e de expressão das pessoas e, por esses fatores, o autor considera o ensino da religião 

algo problemático. Nas palavras de Cury (2004), 

O ensino religioso é problemático, visto que envolve o necessário distanciamento do Estado laico 

ante o particularismo próprio dos credos religiosos. Cada vez que este problema compareceu à cena 

dos projetos educacionais, sempre veio carregado de uma discussão intensa em torno de sua 

presença e factibilidade em um país laico e multicultural (Cury, 2004, p. 184). 

 

De acordo com a legislação no nosso país, Decreto nº 7.107/2010, o ensino 

religioso é reconhecido como componente curricular, mas sendo facultativa a presença e 

devendo ser considerado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Dentre as três 

ONGs que utilizam a religião ou religiosidade como conteúdo curricular, apenas uma 

afirmou desenvolver ações exatamente na direção ao respeito à diversidade existente no 

país. No entanto, na observação não foi possível compreender como este tema, de fato, é 

trabalhado. 

Frente a essa questão do ensino da religião em espaços educativos, sejam formais 

ou não, está a discussão acerca do direito à liberdade de crença. Em que medida ter o 

ensino da religião como conteúdo educativo pode contribuir para a prática de uma 

educação que propicie o protagonismo e a cidadania, princípios estes apontados pelas 

ONGs como fundamentos dos trabalhos que desenvolvem?  

É importante considerar também que no caso de duas organizações, refere-se às 

ações sociais filiadas às igrejas que visam atender comunidades em situação de 

vulnerabilidade, visando prestar assistência. Destaca-se o fato de associações voluntárias 

religiosas atuarem no Brasil desde o final do século XIX, e, especialmente, após os anos de 

1920, tendo sido reprimidas nos anos de 1970, passando, assim, a se reconfigurar como 

instituições sociais profissionais após o fim da Ditadura Militar, sendo estas, parte de um 

fenômeno que se refere ao “terceiro setor” (Bornholdt, 2009). 
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Dessa forma, por serem ONGs filiadas a religiões, atuam também na frente da 

educação religiosa, trazendo valores morais próprios. Como poder ser visto no trabalho das 

ONGs, há uma nítida diferença quanto à aceitação por parte das comunidades, pois 

enquanto uma consegue agregar 400 crianças ensinando diretamente à religião evangélica, 

a ONG que trabalha com cultura afro atende cerca de 50 crianças e adolescentes e, 

conforme afirmou o coordenador, não é bem vista pela população do bairro, em razão de 

ser também uma casa de terreiro. 

 Atividades socioeducativas ou formativas foram citadas pelas ONGs. Estas ações, 

de acordo com os entrevistados, visam que os educandos possam refletir sobre as temáticas 

suscitadas nas oficinas, a fim de compreender seus direitos e deveres para se tornarem 

cidadãos. A observação em uma das ONGs revelou esse tipo de atividade. Segue o relato 

de uma das observações: 

O professor espalhou pelo chão tarjetas com os seguintes nomes: pessoas, mãe, pai, trabalho, 

dinheiro, mundo melhor, sonhos e alguns vazios e pediu para que cada um de nós pegássemos o 

papel que a gente se identificasse (...). Após isso, o professor escolheu 4 educandos que foram 

vendados e retirados da sala. Daí nos pediu que escolhêssemos um lugar na sala e que quando os 

meninos voltassem, eles iriam tentar nos pegar e que a gente tentaria se esquivar, mas sem tirar os 

pés do chão (ou seja, sem sair do lugar). Nessa brincadeira quase todos desobedeceram às regras, 

correndo pela sala ou se escondendo em baixo das mesas, a fim de não serem pegos, o que fez com 

que o professor tivesse que formar os grupos. Com os grupos formados (cada grupo com 4 pessoas), 

disse-nos para fazer um painel a partir de colagens que representassem o que fazemos para ajudar 

quem gostamos ou conseguir atingir o que desejamos. Todos fizeram essa parte da atividade. Já 

próximo ao fim da aula, o professor conseguiu que todos finalizassem os painéis e apresentassem. 

Contudo, a maioria falou muito pouco e frases bem genéricas, como se não tivesse muito o que 

dizer ou fazer (exemplo: o que você está fazendo para ajudar sua mãe? Estudando, me comportando, 

fazendo comida para ela. Ou: fazendo nada, jugando bola, não dando trabalho). No meu grupo, 

percebi que os educandos tinham muito a falar, a ser questionados, mas o educador não buscou dar 
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espaço a esse momento de fala e reflexão, sendo esta parte de apresentação bem rápida (Diário de 

Campo 5). 

 

Inicialmente é importante indagar acerca da importância desses conteúdos escolares 

para a formação de crianças e adolescentes. De acordo com os relatos dos coordenadores, a 

educação desenvolvida nas ONGs tem a intenção de desenvolver protagonismo e 

cidadania, fazendo uso das ferramentas das artes e diferentes linguagens. Com as 

atividades, especialmente as formativas, visa-se que os educandos se apropriem de 

conhecimentos que proporcionem empoderamento e atuação crítica na sociedade. Dessa 

forma, indaga-se sobre o que as atividades propostas pelas ONGs têm promovido para a 

educação de crianças e adolescentes. 

Para Tonet (2005), a atividade educativa deve garantir a assimilação de 

conhecimentos que fazem parte da história e natureza humanas, de forma que seja possível 

aos estudantes também conseguirem modificar e construir conhecimento. Nas palavras do 

autor: 

(...) a natureza essencial da atividade educativa consiste em propiciar ao indivíduo a apropriação de 

conhecimentos, habilidades, valores, comportamentos, etc., que se constituem em patrimônio 

acumulado e decantado ao longo da história da humanidade, contribuindo, assim, para que o 

indivíduo se construa como indivíduo do gênero humano e se torne apto a reagir face ao novo de um 

modo que contribua para a reprodução do ser social (Tonet, 2005, p. 09). 

 

O mesmo autor aponta que, em uma sociedade de classes, o interesse das classes 

dominantes sempre se firmará sobre a estrutura da educação, visando à manutenção da 

ordem dominante. Em razão disso, “quer a educação formal, quer a informal terá um 

caráter conservador” (Tonet, 2005, p. 09).  
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De acordo com Freres e Holanda (2011), no contexto de crise do capital, a 

educação assume função relevante, pois há uma forte articulação entre capital e educação 

voltada para a reprodução ampliada do capital. Dessa forma, a educação para a classe 

trabalhadora precisa estar a serviço da preservação da engrenagem capitalista. 

Conhecimentos científico, filosófico e cultural são, então, negados. No sistema vigente, a 

formação dos indivíduos deve se dar para a qualificação para o trabalho.  

As metas para a educação, definidas em conferências por organismos 

internacionais, afirmam, ainda, que para proporcionar educação para todos é necessário 

que uma agenda mínima seja cumprida também pela sociedade civil, pelas organizações 

não governamentais e por meio das parcerias público-privadas (Freres & Holanda, 2011).  

Ainda que a educação esteja a serviço do capital, há a possibilidade de ruptura, 

conforme afirma Tonet (2005), que se dá quando outras propostas surgem como 

antagônicas ao modelo existente, fundamentadas na possibilidade de questionamento e não 

manutenção do status quo. Quais seriam, pois, os conteúdos das propostas educativas que 

pudessem fazê-las como rupturas à ordem vigente e não como meras reprodutoras? Tonet 

(2005), seguindo a tradição marxista, afirma que o foco da educação emancipatória é o que 

acredita na real liberdade dos indivíduos, a partir de uma transformação social, e não a 

partir, apenas, de critérios postos pela emancipação política21, no qual se insere a 

cidadania. 

O autor, apesar de considerar o avanço e a importância dos direitos sociais e 

políticos para a população (temas estes do campo da cidadania), argumenta que a atividade 

educativa que se pretende a contribuir com a emancipação humana precisa de um projeto 

de educação e de educadores que possuam um conhecimento sólido acerca da importância 

da transformação da realidade e o porquê desta, e compreendam os objetivos específicos da 

                                                             
21 Emancipação política, conforme Tonet (2005), refere-se às relações econômicas estabelecidas no 

surgimento do capitalismo, com o ato de compra e venda, que definiu formalmente os homens como livres, 

iguais e proprietários, embora na prática tenha produzido a desigualdade social. 
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educação, de forma a não distorcê-los, enxergando na educação, por exemplo, a função de 

transformação do mundo. Tonet (2005) coloca ainda ser necessário que o educador tenha o 

domínio dos conteúdos a que se propõe ensinar, pois não basta só uma posição política 

favorável às classes populares, é necessário ter o saber sobre o que se está ensinando. 

 Observa-se, assim, que distintos conteúdos, como religião, artes e atividades com 

foco na formação sobre os temas da cidadania e do protagonismo são trabalhados nessas 

ONGs educacionais. Quais deles são, então, rupturas à ordem vigente? Sob o ponto de 

vista de Tonet (2005), temos na atuação dessas organizações expressões pedagógicas mais 

conservadoras e mais progressistas, que serão mais bem analisadas no bloco3 com uma 

imersão sobre esses conteúdos do trabalho das ONGs. 

Além do trabalho com o público infanto-juvenil, ações com os familiares, com as 

escolas do entorno das ONGs e com outros serviços socioassistenciais foram relatadas. 

Cinco das sete ONGs desenvolvem atividades com familiares, especialmente reuniões e 

formações, visando que as famílias possam se aproximar mais do projeto das organizações 

e refletir sobre os temas que são estudados com os educandos. Segue o relato de um dos 

entrevistados: “Elas também fazem do mesmo processo de formação cidadã que os 

educandos conversam, dialogam nas oficinas, é também dialogado com a família. Então, é 

o mesmo tema que é trabalhado com a criança e o adolescente” (Entrevistado ONG1). 

Além disso, cursos para os pais e mães foram citados em duas organizações.  

No caso das escolas, cinco ONGs desenvolvem parcerias, visando trabalhar mais 

próximas em razão dos dois ambientes educacionais trabalharem com as mesmas crianças 

e adolescentes. Uma organização afirmou desenvolver um trabalho em rede, 

contemplando, além de ações com a escola, também os serviços de saúde e assistência, 

com o objetivo de promover ações que beneficiem a comunidade. 
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Sobre o público atendido, este é constituído por crianças, adolescentes e, em 

algumas ONGs, participam também jovens. De acordo com o quadro abaixo, é possível 

identificar a quantidade de educandos atendidos por cada organização: 

 

Tabela 3 

Quantidade de crianças e adolescentes atendidas pelas ONGs 

ONG Público atendido 

ONG 1 244 educandos 

ONG 2 144 educandos 

ONG 3 150 educandos 

ONG 4 300 educandos 

ONG 5 420 educandos 

ONG 6 48 educandos 

ONG 7 60 educandos 

 

Pode-se notar que a maioria das ONGs tem atendido um grande número de crianças 

e adolescentes. Apenas duas possuem um público menor. De acordo com os entrevistados, 

a razão disso se dá pelo preconceito que a comunidade tem dos ambientes, em razão do 

trabalho que desenvolvem. As atividades com as artes, em especial o circo, é visto pelos 

moradores do bairro apenas como ocupação do tempo, como “passatempo”, sendo, 

portanto, desnecessário. Por outro lado, para outra instituição a dificuldade reside no fato 

da religião, já que o espaço também é um terreiro. No relato a seguir é possível 
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compreender esta questão da intolerância presente na comunidade em que a ONG está 

inserida. 

E o nosso maior problema, realmente, é a questão de intolerância religiosa, porque mesmo estando 

numa comunidade há cinco anos e mesmo tendo bom relacionamento com as igrejas evangélicas do 

entorno, tendo bom relacionamento com alguns evangélicos e católicos no entorno da Casa, nós já 

perdemos alunos aqui, a gente teve aluno que foi tirado porque a mãe descobriu que é uma casa de 

terreiro, então não dá, porque é terreiro (Entrevistado ONG6). 

 

Chama atenção também a quantidade de crianças que uma das organizações atende. 

De acordo com a coordenadora, no bairro não há nenhum outro projeto social que possa 

beneficiar as crianças e suas famílias - “(...) é muito bem visto, muito procurado. Tem o 

CREAS, o CRAS, a associação de moradores, mas como eficácia mesmo é o nosso” 

(Entrevistado ONG 5). Dessa forma, a comunidade tem abraçado o trabalho e 

compreendido de forma positiva as ações que a ONG desenvolve. 

Os critérios para poder participar das atividades das ONGs estão, em sua grande 

maioria, definidos em razão da condição econômica das famílias. Em seis das sete ONGs, 

foi dito que para fazer parte das atividades é preciso estar em condição de vulnerabilidade 

social. Além disso, o critério de ser morador do bairro foi colocado por algumas 

organizações. Apenas uma ONG afirmou atender a grande João Pessoa, não necessitando, 

portanto, estar em situação de baixa renda para participar, como demonstra a seguinte fala: 

“Atendemos prioritariamente, em torno do bairro e os adjacentes, até porque são as pessoas 

que têm mais conhecimento sobre a ONG, que tá no território, mas também atende a 

grande João Pessoa” (Entrevistado ONG7). 

 Todas as ONGs afirmaram também que para ser aceito é preciso estar matriculado 

na escola, sendo, portanto, o trabalho destas instituições um complemento da escolaridade 

formal. Na atualidade, as parcerias entre os diversos segmentos da sociedade têm sido 



98 
 

 
 

vistas como “estratégia para quebrar o círculo vicioso da pobreza e reduzir a disparidade 

social” (CENPEC, 2003). Dessa forma, o trabalho das ONGs tem sido incentivado pelo 

Estado e por empresas privadas, visando o aprimoramento da qualidade da educação, 

inovando com “ações para que ajudem a melhorar e/ou fortalecer a educação que está 

sendo oferecida às crianças brasileiras” (CENPEC, 2003). 

 Nota-se, pois, que o trabalho educativo das ONGs é voltado para um determinado 

público, os que estão considerados em condição de pobreza. Trata-se de uma educação 

compensatória, visando atingir especificamente a pobreza em seus déficits. Como afirma 

Jimenez (2006), a educação no século atual vai ser voltada para os pobres, “a educação 

passa a ser movida pelo princípio da equidade, com a tarefa de promover a cidadania e a 

inclusão social” (Jimenez & Mendes Segundo, 2007, p. 124). Além disso, o “terceiro 

setor” assume a responsabilidade de agir na educação, dividindo as responsabilidades com 

a educação pública. 

 Para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, foi possível perceber que em 

algumas ONGs a estrutura física apresenta empecilhos, mas que a maioria possui estrutura 

muito boa, suficiente para as atividades realizadas. São espaços amplos, com boas salas e 

bons equipamentos. Em uma das organizações, o espaço é extremamente propício para o 

desenvolvimento das ações. O fato de o rio estar tão próximo dessa ONG é, inclusive, um 

potencializador para o trabalho ambiental que é desenvolvido. Este fato foi um dos 

perceptíveis durante a observação. Eis o relato: 

O local da escola também me deixou impressionada. É um lindo local, com uma mata ao redor e 

com um olho d’água. A ONG também desenvolve um projeto de preservação desse rio, que corta a 

cidade de João Pessoa. (...) Foi possível ver o quanto os educandos gostam de estar lá. O cuidado 

com o espaço da ONG também achei visível. A escola é simples, há a preservação da mata, as 

plantas estavam todas bem cuidadas, o espaço limpo e as pessoas, tanto os profissionais como os 

educandos, alegres (Diário de Campo 4). 
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O espaço de uma das organizações, por outro lado, é bastante limitado. O fato de a 

casa ser o terreiro, o projeto social e ainda a moradia dos coordenadores torna o ambiente 

insatisfatório, embora existam regras estabelecidas. O próprio coordenador relatou esta 

dificuldade: “Quando nós começamos a executar aqui o espaço era condizente com a 

demanda, mas hoje o espaço tornou-se pequeno, a gente precisaria de um espaço maior (...) 

eles (os dois coordenadores) perderam a casa pra comunidade” (Entrevistado ONG 6). 

Durante a observação, a estrutura física revelou-se como insuficiente, em razão do local 

funcionar como ONG e morada dos coordenadores. 

O espaço é a ONG e a moradia dos coordenadores. Os espaços educativos são toda a casa, não 

tendo eles sala, terraço ou mesmo cozinha privada. Dessa forma, penso que os espaços se misturam 

(como no fato da cadeira na cozinha que só a Mãe pode sentar, ou nos atabaques que estão na sala 

de aula quilombo que só homens podem tocar – em virtude da religião, o que deixou uma menina 

indignada durante a aula). No espaço (bem na entrada) há uma ampla sala de informática, bem 

equipada e organizada. Do lado direito há a sala administrativa com três birôs e computadores e lá 

há a biblioteca de cultura afro, que pude dar uma olhada e tem excelentes livros. Passando esta sala 

há uma cozinha ampla que tem uma grande mesa com os dois grandes bancos e uma cadeira na 

ponta. Depois há o banheiro unissex e a sala quilombo. Há duas portas fechadas que me disseram 

ser quartos da família (Diário de Campo 2). 

A discussão acerca do espaço público versus espaço privado parece ser oportuna a 

partir desse aspecto. Na legislação das ONGs (Lei nº 13.019/2014) que estabelece o regime 

jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, 

não há menção quanto à questão patrimonial. O que há especificado é referente à 

transparência na aplicação dos recursos públicos, que se faça a partir dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia. 

Sobre o aspecto que prevê transparência e controle, a citada lei, no artigo 11, 

estabelece apenas que as organizações da sociedade civil devem divulgar, na internet e em 
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suas sedes sociais, as parcerias estabelecidas, informando, ainda, os valores liberados pelo 

poder público. E a lei prevê a realização de prestação de contas, a fim de analisar e avaliar 

a execução da parceria, verificando o cumprimento das metas e dos resultados previstos. 

 Cabanes (2013), ao estudar a interação entre o público e o privado nos tempos 

atuais, afirma que o espaço privado tem sido visto como matriz da ação social e que a 

noção do privado está vinculada à capacidade de intervenção deste sobre o espaço público. 

Com o avanço do capitalismo neoliberal, há o encolhimento da intervenção do Estado nas 

políticas sociais, a segmentação das políticas públicas em projetos focalizados e a 

ampliação das parcerias público-privadas, no qual se inserem as ONGs – instituição 

públicas não estatais, que, “redefinem, de fato, o lugar do espaço privado”(Cabanes, 2013, 

p. 396). 

Nesse entrelaçamento entre o público e o privado, colocam-se tanto ações que se 

enquadram à evolução do capitalismo como reivindicativas que afirmam agir em prol da 

igualdade, pela voz da pobreza e frente às desigualdade sociais. Nas palavras do autor: “As 

ONGs, por exemplo, podem ser órgãos que substituem ou se articulam aos poderes 

públicos no mundo da gestão: podem contribuir para um reforço real da sociedade civil, 

assim como se vender aos interesses privados” (Cabanes, 2006, p. 399). 

 Trata-se, pois, de uma ambiguidade, pois são espaços privados desenvolvendo 

ações em prol de assistência ao público. No caso especificamente de uma das ONGs, o 

entrelaçamento entre âmbito público e privado chama atenção, uma vez que não se sabe o 

limite entre um e outro. 

 Contudo, embora fique mais evidente essa questão do público versus privado nessa 

organização, todas as outras também possuem ambientes privados. Apenas uma ONG 

desenvolve suas ações num local público, espaço tombado como patrimônio histórico e 
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cedido, pelo Estado, por meio de comodato de uso para as atividades educativas da 

organização. 

 

 

Bloco II: Desafios para sustentação dos projetos educativos das ONGs 

  

Encontrar formas para a sustentação dos projetos que possam contemplar toda a 

proposta pedagógica das organizações é um dos principais desafios para a concretização do 

trabalho das ONGs. Todos os entrevistados afirmaram que a maior dificuldade presente no 

cotidiano institucional é a insegurança quanto à questão do financiamento e, assim, a 

continuação dos projetos. A falta de recursos é compreendida como um impedimento, uma 

vez que os profissionais desenvolvem o projeto sem saber como se dará sua durabilidade. 

Uma entrevistada traz importantes elementos quanto à questão financeira: 

Uma dificuldade é a questão financeira, (nós) enquanto ONG  não temos financiamento próprio, 

dependemos de editais, então, é a corrida das ONGs, como a gente chama, de estar nessa 

instabilidade constante, procurando editais, escrevendo editais, esperando que seja aprovado e isso 

gera um clima de instabilidade, não só pela questão material real, que é a falta de dinheiro, mas gera 

uma questão de instabilidade mesmo, então as pessoas acabam se envolvendo em outros trabalhos 

também porque precisam sobreviver, têm suas vidas, sua casa, então a questão financeira, a falta de 

financiamento próprio é outro gargalo pra manutenção e pra pensar mesmo a instituição a longo 

prazo, além do para hoje, o que a gente vai fazer pra amanhã, pro semestre que vem, então, a falta de 

um norte financeiro, de uma segurança financeira dificulta um pouco (Entrevistado ONG 7). 

 

Como afirma a entrevistada, as ONGs vivenciam uma “corrida” e uma competição 

para conseguir recursos. A dificuldade na aprovação de editais é um dos problemas que 

geram instabilidade quanto à perspectiva de manutenção do projeto, que, de acordo com a 

coordenadora, dificulta o prosseguimento das ações educativas da instituição. Além disso, 
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esta e outra coordenadora apontam os efeitos que a dificuldade financeira produz para a 

qualidade do trabalho pedagógico que é desenvolvido pelos educadores. Eis o relato da 

entrevista: 

O nosso maior problema é financeiro mesmo porque condições de contratar pessoas nós temos, 

condições de fazer mais, mas não temos condições de contratar pessoas para isso. Nós temos 

educadores que poderiam ser mais atuantes politicamente, a partir de uma formação, a partir de um 

olhar para o outro formativo, mas não temos como dispensar turmas para que os educadores possam 

passar por isso, então tudo permeia pelo financeiro, que possibilita todo o trabalho, seja formativo, 

seja educativo, seja de estruturar projeto (Entrevistado ONG 2) 

 

Pela fala, identifica-se que a qualidade do trabalho pedagógico é sacrificada em 

razão da falta de recursos, uma vez que a formação para os educadores acaba não 

acontecendo. Além disso, os profissionais não podem se dedicar integralmente em razão 

das condições de trabalho, precisando, então, conseguir outros vínculos empregatícios para 

complementar a renda. 

Na atualidade, tem ocorrido uma expansão deste tipo de organização, que cada vez 

mais desenvolve um trabalho voltado para o público em condição de vulnerabilidade 

social, por meio de parcerias público-privadas. Conforme afirma Cabanes (2013), essas 

inúmeras entidades vivenciam uma disputa pelos recursos para concretizar seus projetos. 

Nas palavras do autor, 

As entidades sociais se multiplicam, talvez melhor dizer, se proliferam em disputa por recursos, 

cada qual vinculada à gestão de seus programas sociais específicos definidos por um perfil, uma 

marca ou, simplesmente, o nome de uma marca (o nome da própria organização) que lhes atribui 

uma identidade (Cabanes, 2013, p. 434). 

 

Essa diversidade de organizações, com perfis ou valores distintos, se caracteriza, 

por teóricos que estudam o tema do “terceiro setor” (Landim, 2002; Montãno, 2010), como 
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uma debilidade, uma vez que neste cenário atuam tanto organizações com posição de 

defesa do fortalecimento da esfera pública não estatal e como as que defendem o 

fortalecimento da lógica privatista (Landim, 2002). Assim, participa dessa busca por 

recursos (em sua maioria públicos) grande número de entidades, competindo para manter o 

projeto que realizam, independente do viés político a que servem.  

Temos, então, que a crise do capital tem uma interferência clara no contexto 

educacional, uma vez que a educação pode contribuir diretamente para o desenvolvimento 

ideológico do capitalismo (Rafael, Ribeiro & Segundo, 2016). Assim, tem-se um quadro de 

precarização da educação, semelhante, inclusive, ao de outras instâncias. Se, por um lado, 

a realidade da educação é de crise e competitividade, por outro, as instâncias educativas 

têm servido à lógica do capital, por meio da difusão de um discurso regido muito mais para 

a necessidade de qualificação da mão de obra para o trabalho do que de uma formação 

humana (Rafael, Ribeiro & Segundo, 2016). Assim, entender a educação como um 

remédio curativo para os problemas sociais e para adaptação ao contexto social trata-se, na 

verdade, de uma ferramenta do capital para encobrir os determinantes que têm produzido 

as gigantescas desigualdades. 

Das sete ONGs, três afirmaram trabalhar com carteira assinada, sendo que em uma 

das organizações apenas três profissionais possuem esse registo legal. Os demais projetos 

pagam seus funcionários ou por via de projetos aprovados, em que estão prescritos apenas 

os encargos obrigatórios (INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e ISS – Imposto 

sobre Serviços) ou a partir de contratações públicas, em âmbito municipal ou estadual (que 

da mesma forma não significa carteira assinada). Apesar dos entrevistados elencarem que a 

questão do pagamento dos profissionais é uma das dificuldades para a viabilidade do 

projeto, apenas uma coordenadora afirmou que as condições de trabalho oferecidas são 

precarizadas, conforme aponta o relato: 
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Eu considero um pouco precarizadas, no âmbito geral do que é uma condição de trabalho, um 

pertencimento a uma relação de trabalho, eu acho bem precarizadas. Os educadores ganham por 

hora-aula, mas ganham bem pouco (...) e como a gente não tá com um número de profissionais 

satisfatórios, que dê pra cobrir todas as ações que a ONG se propõe a realizar, então acaba alguns, 

pelo menos no ano passado, alguns educadores estavam sobrecarregados na sua rotina de trabalho, 

pegando mais do que as oficinas preconizadas, e é um vínculo precário, além de tudo não tem 

carteira assinada, então é um vínculo precário (Entrevistado ONG 7). 

 

É possível identificar se as relações de trabalho propostas pela maioria das ONGs 

são ou não precarizadas por meio de uma comparação com o depoimento seguinte da 

coordenadora de uma das ONGs. 

(...) todos os direitos trabalhistas deles garantidos porque aqui temos, todos, honorário, férias, 

décimo terceiro, descanso no horário de trabalho, só começa o trabalho mesmo se tiver assinado um 

vínculo empregatício, nós não temos nenhum funcionário sem vínculo empregatício (Entrevistado 

ONG 1). 

 

Das sete organizações, em apenas duas são garantidos os direitos trabalhistas a 

todos os funcionários. A maioria dos trabalhadores fica, portanto, na insegurança quanto à 

continuação do projeto pedagógico que participa, temendo o risco de ser demitido. Sabe-

se, no entanto, que as condições precarizadas que vivenciam os profissionais dessas ONGs 

são um reflexo do avanço da agenda neoliberal que visa diminuir os direitos econômicos, 

sociais e políticos já adquiridos, por meio da desregulamentação das leis trabalhistas e da 

desresponsabilização do Estado na execução de uma política social universal (Silva, 2012). 

Além da questão do vínculo e do valor dos salários, a sobrecarga de trabalho foi 

relatada por esta entrevistada, mas que é também apontada pelos demais coordenadores, 

que afirmam que trabalhar em ONG não significa cumprir apenas a sua função, mas se 
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desdobrar para dar conta de todas as demandas, inclusive em razão da pouca quantidade de 

profissionais para a concretização do trabalho almejado. 

Dois dos projetos se mantêm a partir do voluntariado, sendo que um desses é 

constituído quase exclusivamente por serviço voluntário. Além disso, para o trabalho que a 

ONG desenvolve, voltada para educação religiosa, faz-se necessário que os educadores 

sejam participantes da religião evangélica. Como expressa o relato: “(...) em relação a 

aqueles que estão mais perto das crianças, que seriam os monitores de classe, aí há uma 

preferência nossa que sejam evangélicos, mas pra as oficinas não, aí pode ser uma pessoa 

que esteja habilitada para essa área” (Entrevista ONG 4). 

Tem-se que, na atualidade, o voluntariado vem se configurando como um dos 

atuantes na execução da política social, através dos princípios da solidariedade cidadã, 

ação e participação. Araújo (2008) aponta, no entanto, que “o voluntariado, por sua 

natureza, não tem condições de responsabilizar-se por necessidades coletivas, como a de 

proteção social” (p. 48), uma vez que seus projetos contemplam interesses próprios, 

particulares, de atuação em uma determinada localidade por motivos específicos. Araújo 

(2008) afirma ainda que nesse cenário seja preciso distinguir os movimentos solidários e 

reivindicatórios da sociedade civil do voluntariado. Conforme o autor: 

Esse solidarismo distingue-se, na sua essência, do voluntarismo quanto ao seu significado, pois, 

como movimento da sociedade civil, é uma forma coletiva e política de resistência e de 

enfrentamento, através da participação crítica e propositiva de obstrução de forma mais coletiva aos 

mecanismos de desigualdade e exclusão social, enquanto o voluntarismo, alimentado pela 

solidariedade social doadora, na sua mobilização, o faz num sentido de suprir necessidades sociais, 

de apaziguamento, por uma participação compensatória, visando a suprir dificuldades particulares 

dos excluídos, funcionando muito mais como uma forma de acomodação social (Araújo, 2008, p. 

50). 
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Trata-se, portanto, de um fenômeno social complexo, que tem poder de revelar ou 

encobrir os mecanismos políticos e econômicos da chamada exclusão social, a depender do 

viés que siga a organização. No entanto, e embora considerando as contribuições que esses 

projetos sociais possam oferecer para a formação de crianças e adolescentes e para as 

comunidades, é necessário também reconhecer que o “terceiro setor” se insere na lógica do 

capital, estando suas entidades a serviço dos imperativos desse sistema. Um exemplo dessa 

questão está na própria legislação das ONGs (Lei nº 13.019/2014) que afirma o princípio 

da universalização dos serviços, o que na prática não acontece, uma vez que as ações 

sociais são destinadas exclusivamente aos que estão em situação de pobreza, pré-requisito, 

inclusive, para obtenção de recursos. 

Outra dificuldade apontada para a concretização do projeto pedagógico diz respeito 

ao acolhimento, aceitação e participação da comunidade. Duas ONGs relataram sentir 

barreiras nesse processo. Um dos entrevistados apontou que a construção do diálogo com a 

população do bairro é, para eles, sempre um desafio. 

A questão da vulnerabilidade presente nas comunidades, especialmente a questão 

do tráfico de drogas, foi relatada por três organizações como uma dificuldade e, às vezes, 

como impedimento para a participação das crianças e adolescentes na comunidade. Esta 

situação que silencia as pessoas e as paralisa foi citada como um grande desafio a ser 

superado, expresso no depoimento abaixo. 

Os principais problemas nessa comunidade aqui é o tráfico e esse tráfico ele traz domínio sobre as 

famílias e as famílias são dominadas porque impera a lei do silencio, do conformismo e esse 

conformismo a gente vê que ele é histórico, então uma das grandes dificuldades hoje que eu percebo 

(Entrevistado ONG 2). 

 

Durante as observações em duas ONGs foi possível perceber como se comportam 

as pessoas que trabalham nessas organizações que estão nas proximidades dos espaços 
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comandados pelo tráfico de drogas. O diálogo com as pessoas relacionadas ao tráfico acaba 

sendo também algo necessário para a continuação do projeto, como demonstra o relato de 

observação em uma organização: 

Durante a apresentação do espaço, o professor comentou comigo que esta parte do bairro é 

comandada por traficantes e que muitas das crianças que frequentam o projeto possuem parentes no 

tráfico, mas que os traficantes são tranquilos, que desde que não se faça coisas que não deve (como 

ficar mexendo em celular na quadra que é aberta). Achei estranho esse comentário e senti certo 

temor. No momento em que estava saindo da ONG, uma funcionária me chamou e me pediu para 

não sair sozinha por ser perigoso (Diário de Campo 1) 

 

Yazbek (2012) afirma que a pobreza e suas consequências são parte constitutiva da 

história do Brasil, sendo uma “maioria sem lugar”, resultado da desigualdade extrema. 

Muitas são as marcas que acometem esse fenômeno: “o desemprego, os empregos 

precários, a debilidade da saúde, a moradia precária, a fome, a fadiga, a ignorância, a 

resignação, a revolta, a tensão e o medo, sinais que anunciam os limites da condição de 

vida dos excluídos” (Yazbek, 2012, p. 290). A eles são destinados auxílios, como os 

prestados pelos projetos sociais, mas não a efetivação dos direitos sociais. 

A autora aponta ainda que as atitudes como conformismo e o silêncio se 

configuram, sobretudo, como estratégias de sobrevivência necessárias (Yazbek, 2012). 

Durante a observação, foi possível compreender exatamente essa questão, uma vez que as 

famílias precisam, muitas vezes, suportar as situações que vivenciam por não conseguirem 

modificar as condições de opressões e desigualdades. 

Outra dificuldade narrada pela coordenação pedagógica de uma das ONGs diz 

respeito à localidade em que está inserido o projeto. Para ela, o fato da organização ser 

distante dificulta a contratação de profissionais para o trabalho desenvolvido: “Eu acho que 

não é uma dificuldade, é assim, por ser um lugar distante, a localidade da Casa, o lugar em 
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que ela é inserida, então talvez a disponibilidade de pessoas trabalharem aqui seja um 

empecilho” (Entrevistada ONG 1). 

A distância da casa diz respeito ao fato das ONGs atuarem em comunidades em 

vulnerabilidade social, localizadas, em sua grande maioria, em bairros distantes e com 

acesso mais limitado, por exemplo, de transporte público. Além disso, em muitas 

profissões o trabalho com serviços públicos, seja nas políticas sociais e, em especial, nos 

espaços do “terceiro setor” tem sido uma novidade, que exige, inclusive, reformulações na 

formação, como afirma o seguinte depoimento: 

Se você precisa contratar uma pessoa para trabalhar no fundamental I, que são as séries iniciais e 

alguém vem fazer um dia de observação, às vezes não consegue entender a dinâmica porque não 

tem um laboratório que diga sou formada para trabalhar numa ONG, então às vezes as pessoas se 

identificam, acham lindo, mas na hora do realizar eles se assustam (Entrevistado ONG 1). 

 

A entrevistada especifica em sua fala a dificuldade na contratação de professores, 

mas esta questão está presente também em outras profissionais que têm se deparado com a 

expansão do lócus de trabalho ser voltado para enfrentamento da pobreza e outros 

problemas sociais.  

Reforça-se que o “terceiro setor” tem sido uma estratégia política de enfrentamento 

às mazelas da questão social, especialmente em razão da diminuição dos gastos públicos 

nas políticas sociais. Dessa forma, nesses novos espaços de atuação, exige-se que o 

profissional saiba trabalhar com a comunidade e com o contexto da pobreza, com uma 

prática que possa ser reflexiva e efetiva, o que tem significado, muitas vezes, uma 

dificuldade (Paiva & Yamamoto, 2010). 

A questão da formação foi narrada também por outra coordenadora. Para ela, a 

potência do trabalho está em ensinar para além da técnica. Contudo, de acordo com ela, os 
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educadores ficam, muitas vezes, presos à técnica, à “mecanização do trabalho”, como 

afirmou a entrevistada: 

A gente tem uma dificuldade de fazer com que o educador possa compreender para além disso, que 

possa compreender seu papel político na instituição, possa se formar cada dia no seu trabalho, que 

às vezes acaba ficando meio mecânico, o trabalho, o dia a dia do educador acaba sendo meio 

mecânico, então uma dificuldade é essa, possibilitar ou facilitar que o educador se perceba para 

além do momento da aula e mesmo para além da técnica, como são oficinas que requerem muito o 

empoderamento da técnica, às vezes fica muito nisso, na mecanização do trabalho, do dia a dia. 

Então uma dificuldade é essa o educador se perceber como um ator social, tanto nas questões gerais 

da instituição, de como ele se coloca nas questões cotidianas da instituição, como em relação à 

própria aula, que às vezes é bem mecânica, às vezes falta criticidade, falta uma reflexão 

(Entrevistado ONG 7). 

 

De acordo com Paiva e Yamamoto (2010) uma atuação em contextos de pobreza e 

desigualdade exige do profissional uma prática social permeada pela reflexão e 

compreensão da realidade social e com compromisso social efetivo. Além disso, faz-se 

necessário também repensar as ferramentas teórico-metodológicas e, principalmente, a 

ética presente na atuação. Eis um desafio para o trabalho que as ONGs têm desenvolvido. 

O fato de uma coordenadora pedagógica apontar esta dificuldade já pode significar um 

avanço, uma vez que indica que as questões referentes à formação e função social do 

trabalho desenvolvido têm sido vistas com criticidade. 

 

Bloco III: O “conteúdo” do trabalho educativo desenvolvido pelas ONGs em João 

Pessoa 

“A educação é ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade”  

(Freire, 2007). 
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 Após uma caracterização do atendimento que as ONGs desenvolvem, 

contemplando as atividades realizadas, o público atendido, as condições físicas para a 

realização das ações e os desafios que perpassam esse contexto de atuação, nesta seção 

será desenvolvida uma análise sobre o conteúdo do trabalho educativo das ONGs, 

considerando os princípios pedagógicos e políticos, os referenciais teóricos e 

metodológicos e a concepção de educação presente no trabalho.  

Nessa investigação, será utilizado o projeto pedagógico (PP), as entrevistas 

realizadas com o coordenador pedagógico e/ou geral das ONGs e as observações. Dessa 

forma, visa-se que o trabalho desenvolvido pelas ONGs possa ser visto sob vários 

aspectos, uma vez que o projeto pedagógico serve como guia para as ações, que foram 

narradas pelos representantes das ONGs. 

 

Sobre o Projeto Pedagógico das ONGs 

“Uma proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar. Uma proposta 

pedagógica é construída no caminho, no caminhar. Toda proposta 

pedagógica tem uma história que precisa ser contada. Toda proposta contém 

uma aposta” (Kramer, 1997). 

 

 

O Projeto Pedagógico é um instrumento que visa, a partir do objetivo a ser atingido 

pela organização, definir diretrizes pedagógicas, políticas e metodológicas norteadoras 

para a ação e que tem por base, ao mesmo tempo, o trabalho que é desenvolvido. Trata-se 

para Kramer (1997) de uma proposta que é feita no caminhar porque é construída na 

realidade, a partir de indagações, dificuldades, valores, não sendo, portanto, uma resposta 

pronta e acabada. 

A mesma autora argumenta sobre o risco de um projeto pedagógico ser uma ilusão, 

uma “alternativa mágica”, eficiente e capaz de causar bons resultados, teoricamente, mas 

irreal porque não se traduz na prática e não se refere exatamente ao que é vivenciado na 
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comunidade pedagógica. Por isso, precisa ser feito no caminhar, pois se apenas significar o 

prescrito, sem relação com o trabalho real, concreto, acaba por se constituir como falácia 

(Kramer, 1997). 

Além disso, sendo o projeto pedagógico uma aposta, é necessário ter condições 

para implementá-lo. Conforme afirma Kramer (2007): “Uma proposta pedagógica expressa 

sempre os valores que a constituem, e precisa estar intimamente ligada à realidade a que se 

dirige, explicitando seus objetivos de pensar criticamente esta realidade, enfrentando seus 

mais agudos problemas” (p. 21). 

Para o desenvolvimento das ações das ONGs educacionais, o Projeto Pedagógico é 

o norteador das atividades. Este compreende a missão e objetivos da instituição com sua 

justificativa; fundamentos pedagógicos, políticos e metodológicos; e os projetos e 

atividades desenvolvidas. Além disso, há também uma caracterização da ONG, relatando 

seu histórico.  

Para este estudo, foram levados em consideração à missão ou objetivo do PP e a 

concepção de educação, com seus fundamentos (pedagógicos, políticos e/ou 

metodológicos). É necessário, no entanto, deixar claro que as propostas pedagógicas das 

organizações estudadas possuem distinções, como pode ser vistas no quadro a seguir, em 

que é apresentada a missão e os princípios pedagógicos norteadoras das ações das ONGs. 

 

Tabela 4 

Missão e princípios pedagógicos dos Projetos Pedagógicos das ONGs 

ONG MISSÃO/OBJETIVO PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

ONG 1 Contribuir com a efetivação dos 

direitos humanos, em especial de 

As ações da organização devem 

propiciar às crianças e adolescentes 
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crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade 

social, com ações de educação 

integral, articulação comunitária 

e institucional e intervenção nos 

espaços de políticas públicas da 

Paraíba. Numa perspectiva de 

desenvolvimento sustentável. 

e familiares do bairro e adjacências 

a inserção em atividade educativas, 

formativas, informativas e 

culturais, a fim de que sejam  

cidadãos informados, críticos, 

autônomos, participativos e capazes 

de buscar seus direitos garantidos 

na Constituição Federal e no 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente, bem como nas 

Diretrizes Legais orientadoras da 

Instituição. Isso significa 

trabalharmos para que sejam 

autônomos, críticos e 

participativos, capazes de atuar em 

sociedade com competência, 

dignidade e responsabilidade. No 

que concerne a um projeto de 

Educação Integral, a proposta 

pedagógica pensa sob a lógica da 

vivência democrática, agregando 

valores socioculturais significativos 

à formação completa do indivíduo. 

ONG 2 Desenvolver um processo A Proposta Pedagógica pauta-se 
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educativo que contemple os 

aspectos bio-psico, afetivo e 

social através de um itinerário 

sistemático construído por 

quatro fases, (...) para atender as 

crianças, os pré-adolescentes, os 

adolescentes e os jovens. 

pelos princípios da aprendizagem 

com autonomia, criticidade, 

criatividade, e o desenvolvimento 

de competências profissionais e o 

protagonismo comunitário. 

ONG 3 Desenvolver um processo 

educativo com 150 crianças e 

adolescentes, e seus familiares, 

moradores das comunidades 

através de ações de cultura 

digital, artes integradas (dança, 

teatro, música/percussão, 

literatura, prática dos saberes), 

formação de leitores, 

patrimônio/ memória/ museu 

vivo, educação 

ambiental/esporte, formação 

continuada de educadores e 

eventos culturais utilizando a 

participação da comunidade a 

fim de facilitar a conexão dos 

moradores com a natureza, com 

A proposta pedagógica e 

metodológica do ‘Programa 

Ecoeducação, Cultura, Memória e 

tecnologia’ se desenvolve pautada 

nos conceitos da educação 

holística, da construção coletiva do 

conhecimento, da valorização dos 

saberes e fazeres de tradição oral, 

considerando os conhecimentos 

presentes na comunidade. Assim, o 

projeto pedagógico tem como eixo 

central a identidade e a 

ancestralidade, considerando a 

integralidade do ser humano, a 

história viva, a tradição oral e as 

memórias do território. 
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a ancestralidade, consigo mesmo 

e com o outro, fortalecendo a 

participação comunitária pelo 

desenvolvimento da consciência 

social, cultural e ambiental.  

ONG 4 Informação não apresentada pela 

ONG 

Informação não apresentada pela 

ONG 

ONG 5 Promoção gratuita da educação, 

do ensino profissionalizante, de 

cursos profissionais de qualidade 

nas áreas de saúde, educação, de 

desenvolvimento econômico e 

social, de combate a pobreza, de 

meio ambiente e outras áreas 

afins; zelar pelos interesses, 

direitos e necessidades dos 

moradores de comunidades 

paraibanas junto aos poderes e 

órgãos públicos e privados;  

Promoção da defesa, 

preservação e conservação do 

meio ambiente e do 

desenvolvimento sustentável;  

Não contém esta informação 
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Promoção da Assistência Social;  

Experimentação, não lucrativa 

de novos modelos sócios-

produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, 

comércio, emprego e crédito;  

Desenvolvimento de atividades 

recreativas ou programas 

socioeducativos com crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, 

idosos e pessoas de necessidades 

especiais. 

ONG 6 Promover a inclusão social, a 

humanização, integração, defesa 

dos bens sociais, educacionais e 

imateriais da cultura africana e 

afro-brasileira no 

desenvolvimento cultural das 

crianças e adolescentes 

assistidas pela Casa de Cultura 

de acordo com o ECA (Estatuto 

da Criança e Adolescente). 

O processo ensino-aprendizagem 

dentro da realidade cotidiana das 

nossas crianças e adolescente 

assistidas pela organização vem 

acontecendo mediante ao que 

vamos construindo na autonomia 

intelectual dos mesmos, respeitando 

o ritmo de aprendizagem de cada 

um, favorecendo a interação e a 

cooperação, articulando objetivos 

de ensino às perspectivas dos 

educandos, selecionando materiais 
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adequados a faixa etária dos 

mesmos. 

ONG 7 Estimular o potencial expressivo 

e de comunicação de crianças, 

adolescentes e jovens 

prioritariamente de comunidades 

populares, visando seu 

desenvolvimento pessoal e sua 

integração social através da 

educação e atividades artístico – 

culturais. 

Compreende-se que a educação 

deve propiciar o desenvolvimento 

integral do sujeito a fim de gerar a 

promoção humana. Esse 

desenvolvimento se dá abordando 

todas as áreas da vida desse sujeito 

para atuações que vão além da 

organização, numa perspectiva de 

inclusão social. 

A formação da cidadania e do 

protagonismo deve ser uma base 

importante para os projetos 

educacionais que se comprometem 

com o desenvolvimento integral do 

ser humano. 

 

 Valores como autonomia, criticidade, protagonismo, participação, conscientização, 

desenvolvimento intelectual, pessoal, integral e social são muito citados. Estes se referem 

mais à dimensão individual, afirmando ser a proposta pedagógica capaz de modificar 

aspectos referentes à relação do sujeito consigo mesmo e com a sociedade.  

 No entanto, termos políticos como cidadania, inclusão, integração, humanização, 

participação comunitária também são citados. Nota-se, pois, que os Projetos visam 
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contemplar questões em nível mais individual e outras sociais, apostando na existência de 

uma relação entre elas. Estes princípios apontados indicam o porquê do público atendido 

ser restrito a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.  

Parece haver uma crença de que o Projeto Pedagógico da ONG pode auxiliar os 

educandos a se integrarem à sociedade, por meio de desenvolvimento de aptidões 

individuais e coletivas, conseguindo, dessa forma, “sair” da condição em que vivem. 

Contudo, é preciso considerar dois aspectos. O primeiro diz respeito às condições de 

desigualdade presentes em nossa sociedade, que têm produzido pobreza, miséria, falta de 

condições de acesso ao básico. Por isso, é questionável a afirmação de que a educação 

possa ser uma possível transformadora desta realidade. Por outro lado, faz-se necessário 

que a proposta pedagógica, de fato, alinhe-se com princípios progressistas, que sigam, 

portanto, uma escolha política. 

De acordo com Kramer (1997), é relevante que a dimensão ética do projeto 

educacional esteja presente para que seja possível refletir sobre que valores tem se nutrido 

a proposta. Conforme Kramer (1997): “Que valores permeiam a proposta? Ordem e 

obediência; autonomia e cooperação; respeito e manutenção das diferenças; mudança e 

enfrentamento da desigualdade?” (p. 26). 

Conforme os princípios elencados nos projetos das ONGs, os valores de autonomia 

e cooperação são os que mais se destacam, apesar de mudança e enfrentamento à 

desigualdade também estarem presentes em alguns PP. Os primeiros aspectos aparecem 

bem mais evidentes, uma vez que todas as ONGs visam uma melhoria circunscrita ao 

indivíduo, buscando oferecer possibilidades para que os educandos se capacitem, 

desenvolvam-se e possam refletir sobre suas vidas. No entanto, a afirmação sobre a 

perspectiva de enfrentamento à desigualdade é questionável, uma vez que integração, 

inclusão e cidadania não visam atingir o cerne do problema, mas promover formas de que 
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os participantes dos projetos adentrem à sociedade e construam meios de fazer parte desta 

ativamente, melhorando de vida e conquistando seus direitos, dimensões legalmente 

previstas pela democracia. 

Sabe-se, no entanto, que as organizações da sociedade civil não têm condições de 

atingir o cerne da questão, uma vez que este se refere a causas estruturantes. Por isso 

mesmo, afirmar, no trabalho desenvolvido, condições de transformação social não é viável. 

Apesar desse limite, refletir criticamente sobre a quê e a quem têm servido o trabalho 

dessas organizações é extremamente salutar, visando investigar se ações propostas seguem 

um caminho da criticidade e enfrentamento à ordem desigual dominante ou se o percurso 

da ONG tem se alinhado à manutenção do status quo. 

 

O processo educacional desenvolvido nas ONGs  

 

 A proposta educacional das ONGs se desenvolve através de um trabalho realizado 

diretamente com crianças e adolescentes. Visa-se, a partir das diversas atividades 

realizadas, atingir resultados de acordo com a concepção de educação e dos fundamentos 

teóricos e metodológicos que fundamentam a ação pedagógica. A respeito do tema 

concepção de educação, as ONGs apresentaram pontos distintos e outros em comum. É 

importante considerar que as organizações desenvolvem atividades semelhantes, com 

públicos também similares. 

Para três das ONGs pesquisadas, a educação visa à transformação da realidade por 

parte dos próprios sujeitos. Há a crença de que o trabalho desenvolvido pode auxiliar que 

as crianças e os adolescentes “despertem”, entendam seu contexto, empoderem-se para, 

assim, lutar pelos seus direitos. Como exemplo, há o relato a seguir:  

Tem uma concepção de educação, que é de uma educação transformadora, que não aloque os 

indivíduos em seus lugares sociais, mas que realmente empodere esses indivíduos para perceber sua 
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realidade social, pra ser ator dessa realidade e nos consideramos Freirianos de prática e de 

concepção de mundo, de ser uma educação o máximo possível horizontal na prática, de construir 

junto, de construir junto com o educando, de ter relações mais horizontais mesmo e essencialmente 

transformadoras, de cada jovem, de cada ator e pra que ele consiga ser um ator no mundo também. 

(Entrevistado ONG 7). 

 

 Nessa fala é possível perceber que, embora se afirme que é proposta uma educação 

para transformação da realidade, esta considera um limite na atuação pedagógica, que é 

restrita ao nível de transformação individual ou local e não de um nível global, de mudança 

social. Por outro lado, há uma compreensão interessante na afirmação da educação como 

capaz de fazer com que os sujeitos possam perceber a realidade social, e, assim, entender 

os processos de opressão, repressão e desigualdade presentes. 

 Outra questão é que, mesmo que os coordenadores das três ONGs tenham 

expressado que a educação que desenvolvem tem função de transformação da realidade, 

em outras falas e também nos projetos pedagógicos identifica-se que a concepção de 

educação indica a possibilidade de inclusão social e acesso aos direitos, por entender que 

estas mudanças podem significar uma transformação. 

Por outro lado, na visão dos coordenadores de duas ONGs, a educação pode agir no 

indivíduo de forma que ele consiga ascender socialmente, libertar-se do jugo em que vive 

e, assim, ter um “futuro”, com melhores condições para sua vida. Como indica o relato a 

seguir. 

A educação é o que abre o mundo para a vida da criança e do adolescente, sem educação você não é 

ninguém (...).  É a partir do ir pra escola, do estudar, é que eu posso ter a visão do meu futuro. 

Então, se eu não tenho educação, eu sou um sujeito cego, mesmo que eu tenha a visão pra ver, os 

meus olhos para ver, eu não vejo nada porque eu não fui educado pra vê, então eu acho que 

educação é o que muda e o que muda o mundo (Entrevistado ONG 4). 
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A educação é, então, encarada como redentora, como uma “porta” aberta que faz 

com que os sujeitos possam enxergar melhor e, assim, serem capazes de modificar a 

condição em que vivem e o contexto em que estão inseridos. Como expressa a fala 

seguinte. 

(...) a única coisa que pode libertar as pessoas da nossa comunidade do entorno, da situação que eles 

têm é elas terem uma educação melhor porque sem isso elas vão continuar sendo vítimas de uma 

condição social muito ruim, continuar dependendo de ações governamentais, continuar dependendo 

das ações da ONG, então é a única coisa que pode libertá-las desse paradigma social que elas vivem 

(Entrevistado ONG 6). 

 

Ao atrelar à educação a função de resolver os problemas que estão circunscritos na 

ordem social, corre-se o risco de desconsiderar os diversos fatores que determinam a 

situação de pobreza e desigualdade social. Além disso, mesmo que o trabalho desenvolvido 

possibilite a esses sujeitos modificarem suas realidades, a situação de pobreza e 

desigualdade que permeia o cotidiano dessas crianças e adolescentes vai continuar 

acontecendo, permanece, pois, intacta. Por isso, apesar da educação ser uma potente 

ferramenta para empoderamento dos sujeitos, não pode modificar a estrutura social. Essa é 

uma missão impossível para a educação. 

A compreensão de que a educação precisa ser capaz de favorecer o empoderamento 

interno dos sujeitos, com uma “luz” que os levará a modificar suas vidas, indica uma tese 

liberal que “professa possuir o sujeito uma força interior que, uma vez desenvolvida, 

capacita o ser (...)” (Maia & Jimenez, 2013, p. 130). No entanto, é necessário considerar 

que o conhecimento é uma construção que acontece a partir de determinações históricas e 

contextuais, e não fruto de vontades individuais (Maia & Jimenez, 2013). 

No novo milênio, tem sido disseminada a importância da atividade educacional 

para a conquista da cidadania, preservando a sociedade do capital, discurso este, inclusive, 
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difundido pelo Banco Mundial22, que tem total interferência na educação dos países 

periféricos (Freres & Holanda, 2011). Nessa perspectiva, a educação é vista como 

extremamente relevante para que os indivíduos possam ter acesso às competências que a 

sociedade do conhecimento e da informação exige, de forma que as pessoas desenvolvam 

potenciais para adentrar no campo da mobilidade social e da empregabilidade (Paiva & 

Mendes Segundo, 2015). A educação se direciona para uma perspectiva econômica e os 

aspectos quanto à formação humana e acesso ao conhecimento científico e histórico é 

desconsiderado. 

Pode-se identificar que nessa concepção de educação, dita como capaz de libertar 

os sujeitos e impulsioná-los para buscar um futuro melhor, pode-se ou produzir rupturas a 

partir de caminhos educativos progressistas, que contextualizem a situação a realidade 

social, ou identificar atividades educativas que não questionem a estrutura social como está 

posta. É necessário, pois, identificar a relação entre a concepção de educação e a prática 

educativa. 

É necessário considerar também, especialmente, a realidade educacional do país, 

em razão da “constatação de um quadro nebuloso da escola pública. No âmbito das 

análises externas, dados estatísticos e pesquisas apontam sua deterioração e ineficácia em 

relação a seus objetivos e formas de funcionamento” (Libâneo, 2011, p. 13). 

Libâneo (2011) aponta que vivenciamos um dualismo na educação.  Segundo este 

autor, a educação destinada aos pobres visa muito mais promover a assistência e a 

ocupação do tempo do que, de fato, desenvolver capacidades intelectuais. Nas palavras de 

Libâneo, 

(..) o dualismo da escola brasileira em que, num extremo, estaria a escola assentada no 

conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos ricos, e, em outro, a escola 

                                                             
22Trata-se de uma série de conferências e fóruns de Educação para todos, a partir dos anos de 1990, visando 

construir bases para educação dos países pobres, membros da UNESCO (Paiva & Mendes Segundo, 2015). 
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do acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres e dedicada, primordialmente, a 

missões sociais de assistência e apoio às crianças (Libâneo, 2011, p. 14). 

 

Dessa forma, abordando o contexto geral da educação, e mesmo considerando que a 

educação formal e educação não formal cumprem funções distintas, pode-se perceber que a 

educação que é direcionada ao pobre não tem tido a intenção de promover um ensino capaz 

de geral reflexão, aprendizado e possibilidades de conhecimento sobre a realidade social e 

cultural, sendo muito difícil, portanto, esta ser a salvadora de males sociais presentes na 

vida de indivíduos e muito menos de produzir uma ruptura com o ciclo de desigualdades, 

já que o reforça. 

Por outro ângulo, os profissionais de três ONGs percebem que o trabalho que é 

desenvolvido pelas organizações em que trabalham pode oferecer possibilidades de que os 

educandos repensem suas possibilidades de aprendizado e possam ir “além”, buscando o 

despertar de habilidades e competências, conquistar seus sonhos e construí-los por meio do 

esforço. Como afirma os entrevistados: 

A gente sempre reforça também, que é esse estar no mundo com a capacidade de sonhar, então a 

escola trabalha com o fortalecimento dos sonhos, com a ideia de que as crianças, os adolescentes 

têm direitos e precisam sonhar. Estar no mundo com esses sonhos e com esses potenciais 

(Entrevistado ONG 3). 

 

Todo nosso itinerante educativo é no sentido de potencializar o aprendizado e também perceber que 

cada um pode aprender de formas diferentes, cada um tem suas competências e habilidades para 

aprender de forma diferente, então a gente promove o que a gente fomenta, estar na escola e tirando 

o melhor disso, estar nos espaços educativos, aprender a partir das experiências pedagogicamente e 

crescendo e aprendendo os valores e a partir disso ir construindo (Entrevistado ONG2). 
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Essa perspectiva apresenta que a educação pode ser muito significativa por 

possibilitar que as crianças e adolescentes sejam capazes de se desenvolver 

intelectualmente e com a aquisição de conhecimento ir construindo sonhos.  

A partir das observações realizadas, foi possível relacionar a concepção de 

educação dita pelos profissionais entrevistados com a prática, embora considerando que 

por o momento de observação ter sido muito curto, pode apenas indicar algumas questões 

presentes no cotidiano educacional. 

Em três organizações foi possível identificar um trabalho educativo bem 

desenvolvido, com oficinas na área das artes que além de tecnicamente potentes, auxiliam 

que os educandos possam aprender a importância de responsabilidades com suas escolhas e 

o sentimento de coletividade. Ressalta-se que os coordenadores dessas ONGs afirmaram 

que o trabalho que desenvolvem visa proporcionar uma educação que seja transformadora 

para o público infanto-juvenil, por trabalhar os temas do protagonismo e reflexão sobre a 

realidade social. Como exemplo, segue o relato de observação em uma aula de percussão. 

Tocamos (eu pude participar da oficina de tambores) das oito e meia até às dez e quinze numa 

empolgação, afinação e harmonia entre todos. Foi possível ver também uns auxiliando os outros e 

um entrosamento que se deu por cada um se preocupar consigo e com o outro. No final, o professor 

pediu para que os meninos fizessem um círculo e me pediu para que ficasse no meio. Nesse 

momento os meninos tocaram e cantaram uma música que dizia “seja bem vinda a nossa 

comunidade, quando vem traz alegria, quando vai deixa saudade”. Após isso, os meninos se 

apresentaram e o professor explicou que na ONG a maior busca é para que os educandos repensem 

suas vidas e sua forma de se comunicar, por isso, o respeito, o carinho e amizade são muito 

importantes para o trabalho da escola (Diário de Campo 4). 

 

Por outro lado, nas duas ONGs que relataram uma concepção de educação capaz de 

libertar os sujeitos para fazê-los pensar num futuro diferente do que vivenciam no presente, 

percebeu-se que o trabalho desenvolvido não apresentou atividades educativas que 
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proporcionassem discussões críticas e reflexão sobre a construção de um futuro. O que 

pode ser visto foram ou atividades recreativas, ou outras sem finalidade pedagógica 

claramente definida, como relatada na observação seguinte: 

(...) brinquei de outras tanta brincadeiras: de passa anel, de pisa pé... e nesses momentos pude 

conhecer várias crianças e ver as que “mandam” e as que “obedecem”. Um fato interessante que 

ocorreu foi na brincadeira de pular corda, que uma menina Rilary conseguiu me ensinar a pular 

corda e ensinar outra menina (que eles costumam rejeitar) porque eu pedi. Percebi que as duas 

ficaram muito contentes e eu disse a Rilary que ela deveria ensinar mais crianças. Outra fala que 

ficou marcante para mim foi quando uma menina me disse que os professores não brincavam, 

apenas ficavam vendo elas. Fui embora às 16h40 (momento em que já tinham poucas crianças, 

inicialmente deveria ter umas 100 e que os professores já estavam fechando as salas). Durante todo 

esse tempo desde o lanche (que foi às 15h) não houve nenhuma atividade, apenas uma professora 

chamou a turma dela para sala para dizer que na quinta não teria aula por conta do feriado (...) 

(Diário de Campo 3). 

Tanto nessa ONG, como no momento em outra, as crianças passaram a maior parte 

do tempo sem uma atividade direcionada. Nesta, as crianças puderam brincar no espaço da 

quadra e, de fato, divertiram-se muito. O espaço, que é grande, propicia muitas 

possibilidades. Na outra ONG, no entanto, as crianças e os adolescentes ficaram a manhã 

toda sentados, uns sem fazer nada, outros pintando, contrários à ideia de desenvolver uma 

atividade em que não estavam interessados. Segue o relato: 

A aula consistiu na leitura de um livro chamado “sete sonhos da semana” (tinham 7 educandos e 

apenas 2 pareciam interessados em ler), que a própria professora nem leu, nem comentou. Depois de 

um tempo deu para cada pessoa papel e lápis e pediu para que respondessem a pergunta “qual é o 

seu sonho?”. Apesar de todos terem feito (uns demoraram 5 minutos para fazer, outros uns 40), os 

que concluíram rápido ficaram sem fazer nada, demonstrando claramente não estarem satisfeitos, a 

professora também não comentou a atividade, apenas na hora de assinar a chamada devido ao fato 

dos meninos estarem querendo entregar a atividade e falar de seus sonhos. Apareceram sonhos bem 

legais, como conhecer os super-heróis, ir pro céu para pegar uma estrela, conseguir se formar. Lá 



125 
 

 
 

para as 10 e meia, a professora foi até a cozinha perguntar se teria lanche e voltou para nos dizer que 

não. Mas 10 minutos depois a própria cozinheira veio afirmando que teria lanche sim e que eles 

esperassem um pouco.Durante essa espera, uma menina propôs que brincássemos de forca e todos 

toparam. A brincadeira foi muito animada e todos participaram e gostaram (Diário de Campo 2). 

Nessa atividade, foi possível perceber que os educandos gostariam de ter outras 

vivências, como no momento que pedem para falar de seus sonhos, situação esta pouco 

aproveitada pela professora. As condições que a ONG pode oferecer também devem ser 

consideradas, pois o único espaço possível para a realização de atividades, impostas, diga-

se, inclusive, conforme relato da professora, era uma sala com muitas cadeiras, materiais 

usados para o trabalho do terreiro e outros tantos. 

No entanto, apesar de considerar que a observação ocorreu em apenas um dia de 

atividade, essa perspectiva de apenas ocupar o tempo deve ser refletida, ainda mais quando 

na concepção e na fala dos coordenadores o trabalho proposto não se pretende a isto.  

Já o momento de observação em uma das ONGs que relatou na concepção de 

educação a necessidade de capacitar os educandos para o desenvolvimento de habilidades 

trouxe elementos importantes para a discussão. Na oficina de formação, a fala de uma 

jovem pode demonstrar o trabalho de reflexão que eles têm vivenciado na ONG. Segue o 

relato da observação. 

O professor, então, comentou que a intenção da atividade era fazê-los refletir sobre que atitudes 

estão tomando para mudar suas vidas e uma menina (Helena) disse: “é mesmo, precisamos sair do 

mundinho dessa ilha, vocês querem ficar só nele?” (ilha em referência ao bairro deles, Ilha do 

Bispo) (Diário de Campo 5). 

 

Com esta fala (que foi dita com um tom de brincadeira) foi possível perceber que 

ela se inquietou com o que o professor estava tentando fazer que eles entendessem. 

Quando Helena questiona a turma para o fato de eles quererem permanecer na ilha, ela se 
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refere à possibilidade de não permanecerem estáticos, mas almejarem sonhar e não se 

limitar ao cotidiano em que vivem. 

Pode-se perceber que a concepção de educação se faz presente a partir do que é 

desenvolvido na prática. Uma educação que possa servir como ruptura se faz num caminho 

de empoderar os sujeitos, fazendo-os refletir sobre os aspectos pessoais e sociais presentes 

e, no caso do trabalho dessas ONGs que atendem especificamente o público infanto-juvenil 

em condição de pobreza, proporcionar uma educação que promova reflexão crítica e 

protagonismo pode ser deveras significativa. 

No que se concerne à metodologia e ao referencial teórico utilizado, os 

coordenadores das ONGs afirmaram que estes embasam as atividades que são 

desenvolvidas. Referente à escolha metodológica, cinco organizações relataram trabalhar 

com metodologia participativa, visando à presença e opinião de todos os envolvidos no 

processo de aprendizagem, como indica o relato. 

(...) independente da oficina, os pontos principais são: planejar juntos, avaliar juntos, pensar as 

atividades de forma que a criança participe da construção dela. Então, não há uma decisão só de 

direção, é uma construção dos educadores, da família, dos educandos e da equipe de coordenação e 

técnicos. Todas as atividades têm que permanecer na participação de todos (Entrevistado ONG 1). 

 

Por duas ONGs, foi citada a metodologia da roda, que consiste em iniciar as 

atividades em roda para que todos possam se ver, ouvir e falar. Além disso, indica também 

que os problemas ou questões precisam ser resolvidos em grupo. Conforme relato. 

(...) a gente trabalha com a metodologia da roda, todos os encontros começam em roda, todas as 

questões que são discutidas, todo mundo já sabe, se tem alguma problemática, com aluno, com pai, 

com mãe, vamos levar para a roda, onde todo mundo partilha da problemática, discute e resolve as 

questões. A metodologia das aulas também tem essa roda e buscando essa participação crítica das 

crianças né (Entrevistado ONG 3) 
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Em uma das ONGs pesquisadas, a metodologia é livre, tendo cada educador o 

poder de decidir como serão desenvolvidas as atividades, sendo planejadas coletivamente, 

apenas, as temáticas mensais que serão trabalhadas. Nesse caso, é necessário refletir sobre 

os efeitos do fato de não existir uma proposta metodológica convergente para o trabalho. 

Em uma das ONGs, que pressupõe um estudo mais aprofundado das artes, a 

coordenadora afirmou que há um empenho para que metodologicamente haja o ensino 

teórico-prático, a fim de que os educandos possam não só adquirir conhecimento das 

técnicas, mas compreender o processo de aprendizagem, embora seja nítido que o ensino 

prático, das técnicas, sobressai muito mais. 

Em uma organização, foi citado que os educadores não possuem a liberdade para 

planejar e definir suas atividades, uma vez que os planos de aula já vêm prontos, sendo 

estes enviados pela organização não governamental que mantém o projeto. A coordenadora 

afirmou, ainda, que eles são responsáveis pela execução, mas o que há é uma flexibilização 

para as faixas etárias dos educandos, como aponta o relato. 

A gente tem planos que já vêm preparados, assim, é estudado, eles estudam a área e mandam os 

planos dentro das áreas que a gente executa aqui, que é a área espiritual, cognitiva, física e sócio 

emocional. Então, a gente tem um plano que eles enviam, mas esse plano é flexível, dá pra ir 

aplicando de acordo com a necessidade também que vai aparecendo dentro da sala de aula de cada 

faixa etária (Entrevistado 6). 

 

Uma vez que o processo pedagógico visa desenvolver capacidades e habilidades 

dos sujeitos, a partir da perspectiva de propiciar uma formação, é necessário que a prática 

educativa impulsione a aprendizagem e o desenvolvimento e, para tanto, é necessário que 

as escolhas de recursos didáticos e metodológicos sejam condizentes com o que se 

pretende trabalhar. Para Chaves, Tuleski, Lima e Girotto (2014), as artes, como as plásticas 

visuais, e a literatura infantil, por oferecerem possibilidades de procedimentos e recursos 

didáticos fundamentais, permitem que os educandos tenham acesso às “riquezas humanas 
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elaboradas em diferentes períodos históricos” (p. 130). Os mesmos autores afirmam que as 

condições de estudo e trabalho dos educadores são fundamentais para uma educação que 

valorize a autonomia e as potencialidades humanas.  

Dessa forma, é primordial que os educadores possam ter condições de desenvolver 

metodologicamente possibilidades de ensinar os conteúdos, visto que “recursos didáticos 

cheios de significado são essenciais para o processo de ensino” (Chaves et al., 2014, p. 

139). E mais, como o processo educativo se faz coletivamente, abrangendo toda a 

comunidade escolar, a convergência metodológica pode favorecer e potencializar os 

processos de aprendizagem a que se pretende alcançar, levando em consideração, 

especialmente, a concepção de educação do espaço pedagógico. 

Sobre o aporte teórico utilizado pelas organizações, o quadro abaixo explicita as 

principais referências utilizadas, conforme consta no projeto pedagógico e/ou a partir da 

entrevista com os coordenadores. 

 

Tabela 5 

Referencial teórico utilizado pelas ONGs 

ONG REFERENCIAL TEÓRICO 

ONG 1 Paulo Freire; 

Teoria Sócio-Construtivista de Vygotsky. 

ONG 2 Emília Ferreiro; 

Paulo Freire. 

ONG 3 Pedagogia Griô;  
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Paulo Freire;  

Educação Biocêntrica; 

Educação para as Questões Étnico-raciais. 

ONG 4 Não foi repassada essa informação. 

ONG 5 Não foi repassada essa informação. 

ONG 6 Pedagogia Griô. 

ONG 7 Paulo Freire; 

Circo Social; 

Teatro Comunitário. 

 

 A Educação Popular é o aporte teórico mais utilizado. Quatro organizações 

desenvolvem suas atividades a partir do referencial teórico de Paulo Freire, afirmando 

utilizar os fundamentos freirianos tanto em concepção como na prática. A ação voltada 

para o público infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade social, o caráter educativo 

político-crítico que visa à compreensão da realidade, o empoderamento dos sujeitos e 

atuação nos espaços de políticas públicas e movimentos de reivindicação política são 

alguns dos fatores que indicam a escolha teórica dessas instituições pela pedagogia 

freiriana. 

 As ONGs também se aproximam da perspectiva da educação popular em razão da 

forma metodológica escolhida para o trabalho que visa à participação de todos e por 

considerarem os saberes da comunidade no processo de aprendizagem, como indica o 

relato: “Tem muita ligação com os saberes da comunidade (...) a gente tá sempre trazendo 
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esses saberes para a roda” (Entrevistado ONG 3). Machado (2009) afirma que a educação 

popular freiriana é uma prática eminentemente política, que se aproxima da comunidade e 

com estes pretende aprender para também poder ensinar. 

 Conforme Freire (2014), a educação popular se caracteriza como uma pedagogia 

crítica que visa à transformação das condições de opressão dos homens, significando ação 

para transformação da sociedade e a recuperação da humanidade. Volta-se, portanto, para o 

desvelamento da realidade, por parte dos oprimidos, para que possam se reconhecer e, 

assim, lutar por sua libertação. Nas palavras de Freire (2014): 

(...) Pedagogia do oprimido: aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens 

ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e 

de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na 

luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará (Freire, 2014, p. 43). 

 

No processo pedagógico de Paulo Freire (2014), é necessário que haja a 

consideração dos saberes de cada educando; a conscientização do processo de opressão e 

dominação em que vivem os sujeitos; o diálogo crítico exercido em coletivo, ou como 

aponta Freire, em comunhão; e a práxis, que indica o empenho da reflexão e de uma ação 

fundamentada nos aprendizados descobertos que vise à superação das injustiças sociais. 

Machado (2009) afirma que a educação popular visa à formação de sujeitos 

históricos críticos que contribuam para a emancipação humana. Aponta alguns 

fundamentos que norteia essa pedagogia, quais sejam a práxis, a conscientização, a 

cidadania e a participação. A práxis como uma ação transformadora, passagem da teoria à 

prática; conscientização como ato de conhecimento, processo de desvelamento da 

realidade (Freire, 2014); a cidadania como a luta por um mundo mais democrático e 

humanizado através do envolvimento com a política; e participação que indica um 

processo coletivo de organização e luta, tendo, portanto, um viés político. 
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Nas ONGs que relataram seguir os princípios da educação freiriana, as palavras 

conscientização, cidadania e participação foram bastante mencionadas e também aparecem 

nos projetos pedagógicos. Já o termo práxis, central para a pedagogia de Paulo Freire, não 

é citado. É necessário, portanto, investigar o sentido que esses termos se aplicam no 

projeto das ONGs. 

O termo conscientização é compreendido pelas organizações como reflexão, 

sensibilização e clareza do lugar que ocupam as crianças e adolescentes frente à sociedade. 

No PP de uma das ONGs, é explicitado que a conscientização é também um exercício de 

cidadania, por exigir que os indivíduos possam pensar criticamente. 

 

Educação para a cidadania: principal foco do trabalho das organizações 

 

O termo cidadania foi citado por todas as organizações, independente do referencial 

teórico escolhido. Conforme entrevistas, para três das ONGs pesquisadas, a construção da 

cidadania é central para o trabalho que desenvolvem. A coordenadora de uma organização 

afirmou que eles têm como foco do trabalho pedagógico a inserção das crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social que participam das atividades nos 

espaços políticos de cidadania. Além disso, a coordenadora afirmou que eles trabalham 

com diversas temáticas relacionadas à cidadania e direitos, quais sejam “trabalho infantil, 

as questões de gênero, as questões de diversidade, as questões de violência, seja violência 

escolar, violência intrafamiliar, violência no abuso sexual” (Entrevistado ONG 1). 

Outra instituição apresenta a missão de “construir cidadania, sonhos e fortalecer 

esse processo de construção do conhecimento intelectual, cognitivo, afetivo, amoroso e 

integral” (Entrevistado ONG 3). Além disso, a entrevistada afirmou que a cidadania é uma 

das ferramentas utilizadas para que a criança e o adolescente possam adquirir 
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conhecimento e dar continuidade aos estudos, visando um futuro melhor. Outra ONG 

apontou que há essa perspectiva de que, através do trabalho desenvolvido, seja possível 

gerar no público mais cidadania. 

Não só nas entrevistadas, mas nos projetos pedagógicos, a dimensão da cidadania 

aparece em destaque. Para três organizações, há a perspectiva de que os fundamentos 

pedagógicos do trabalho propiciem uma formação para cidadania e para construção de 

cidadãos críticos e atuantes. 

Mas, o que seria a formação para cidadania que é apontada no trabalho das ONGs? 

O quadro abaixo detalha o que significa fomentar cidadania para as organizações. 

 

Tabela 6 

Perspectiva da educação para cidadania de acordo com as ONGs 

ONG EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

ONG 1 As atividades são realizadas na perspectiva da Educação em 

Direitos Humanos, majoritariamente norteadas pela metodologia 

participativa e pensamento do Educador Paulo Freire, sob o 

olhar de uma educação libertadora, que busque o resgate da 

cidadania (PP). 

“O objetivo principal é o da transformação, da transformação 

e da formação para que eles sejam cidadãos críticos e ativos, 

que eles busquem os espaços de políticas públicas para 

reivindicar o que eles conhecem de direitos e deveres deles” (E1) 

ONG 2 O objetivo é estimular crianças, adolescentes e jovens, em 

situação de pobreza, a vivenciar um processo educativo que se 
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propõe a colaborar com a formação cidadã do individuo, 

sendo este processo planejado estrategicamente a partir de um 

diagnóstico da realidade local (PP). 

“A gente sempre acredita num resultado, para isso que a gente 

direciona, para essas crianças no mundo, como forma de pessoas 

conscientes, como cidadãos que vem transformar a sociedade, 

nós acreditamos nisso”. (E2) 

ONG 3 (...) fazer com que as nossas crianças, adolescentes e jovens se  

tornem  cidadãos  responsáveis  e  realmente  preocupados  com  

a sustentabilidade da vida (PP). 

“E a gente tem construído essa outra mentalidade, usando 

todas essas ferramentas, da arte, da cidadania, do trabalho com o 

ambiente que eles saiam e deem continuidade a esses estudos, 

que entrem na universidade e se apropriem desses 

conhecimentos” (E3). 

ONG 4 ------- 

ONG 5 ------- 

ONG 6 (...) construção e exercício da cidadania com a diminuição da 

exclusão social através das parcerias (PP). 

“esse é um retorno que a gente espera, que elas tenham 

cidadania, busquem melhorias para elas mesmas” (E6). 
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ONG 7 A construção da cidadania consiste em compreender que 

existe o sujeito (o reconhecimento de si) e o outro. Essa 

construção se dá através de uma formação de respeito ao 

próximo. Entende-se que a sensibilização para a conscientização 

do exercício ativo da cidadania estimulado no Centro Cultural 

Piollin serve como laboratório para a sua contribuição na 

sociedade. É necessário desenvolver capacidades que se 

expandam, através de processos organizativos do próprio 

coletivo. Para a efetivação da cidadania assim compreendida é 

preciso, antes de tudo, que os direitos e deveres dos educadores e 

educandos sejam compreendidos pelos mesmos e exercidos (PP). 

 

 Somente no projeto pedagógico de uma instituição contém uma explicação do 

significado do termo cidadania para eles. Na visão desta ONG, a construção da cidadania é 

enxergar o outro e respeitá-lo e ter cidadania é promover os direitos e deveres dos 

educandos e educadores. Conforme PP, o ambiente pedagógico da ONG funciona como 

um laboratório, um lugar de aprendizado que servirá para a vida do “lado de fora”. No 

entanto, esta compreensão de cidadania não é narrada pela coordenadora durante a 

entrevista, pois em nenhum momento ela cita algo sobre o trabalho da ONG visar à 

construção cidadã. 

Conforme entrevista com a coordenadora de outra ONG, a cidadania é uma 

ferramenta utilizada para que os educandos possam adquirir outra mentalidade, capaz de 

acreditar que podem sonhar e conquistarem o que desejam. Essa mentalidade diferente 

[sic] é também de buscar crescer nos estudos e progredir na vida. No PP, o termo cidadania 
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aparece só no aspecto da educação ambiental, no sentido ético de ser um cidadão 

responsável e preocupado com o meio ambiente.  

Para as demais ONGs que citaram o termo cidadania, esta significa, tanto no 

discurso dos coordenadores como no dito do PP, uma construção que possibilite aos 

sujeitos agirem voltados para a transformação da sua realidade. Assim, é que o trabalho de 

formação proposto por estas organizações tem a intenção de desenvolver uma formação 

que gere empoderamento para que os educandos possam, eles mesmos, buscarem 

melhorias para suas vidas. 

Pode-se identificar, portanto, que o foco do trabalho das ONGs é a educação para 

cidadania, sendo esta capaz de modificar, ao menos, a condição social em que se 

encontram os sujeitos participantes dos projetos. Para tanto, é oferecida, de acordo com os 

entrevistados, uma formação que possibilite às crianças e aos adolescentes compreenderem 

a realidade social, descobrirem suas potencialidades e lutar pelos seus direitos. Cidadania 

é, portanto, ser sujeito de direitos. 

A compreensão das ONGs acerca da função da educação para cidadania parece 

convergir com o que aponta Alba, Olivo e Olivo Filho (2009), entendendo a educação 

como um direito social essencial para o desenvolvimento social, mental e como cidadão, 

possibilitando aos sujeitos adquirir conhecimentos que visem autonomia, crescimento 

pessoal, reflexão que gere, inclusive, mudança e participação em sociedade. Nas palavras 

de Albaet al.(2009): 

(...) por meio do ensino, o indivíduo qualifica-se no mercado de trabalho, alcançando melhores 

salários e galgando degraus na escala da sociedade, deixando de viver à sua margem, e, ao tomar 

consciência de seus direitos e deveres, consolida-se como um verdadeiro cidadão brasileiro (Alba et 

al., 2009, p. 8261). 
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Essa compreensão, no entanto, não se assemelha ao que indica Freire (2014, p. 93), 

ao apontar a função da educação libertadora, que diz que a educação autêntica é “práxis, 

que implica ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. A ruptura 

com a condição de opressão e desigualdade presentes na sociedade é, para Freire (2014), 

condição essencial para o processo de formação. 

Assim, apesar de quatro das ONGs pesquisadas seguirem como referencial teórico a 

educação freiriana, o conceito de práxis, que é central para a pedagogia do oprimido da 

educação popular, não é utilizado. 

Já o termo cidadania tem sido um dos mais usados por este tipo de organização que 

trabalha com comunidades em situação de pobreza na atualidade. De acordo com Tonet 

(2005), este termo tem uma espécie de lugar-comum, tendo sido incorporado pelo discurso 

pedagógico, sendo a educação cidadã ou a formação de cidadãos críticos sinônimo de 

liberdade.  

Tonet (2005) argumenta que a história da construção da cidadania se deu muito 

mais pela luta das classes trabalhadoras do que pela burguesia. Assim, ela se constitui 

como conquista e não como concessão. Dessa forma, a cidadania se choca com a lógica do 

capitalismo, mesmo estando relacionada a essa configuração. E ainda conforme Tonet 

(2005), foi no ato de compra e venda do trabalho que as relações capitalistas se 

constituíram e ocasionaram também as desigualdades sociais. O homem passou a ser visto 

como proprietário, livre e igual por este aspecto, e não por sua integralidade e, assim, 

considerado cidadão. Portanto, a categoria cidadania se faz circunscrita à lógica capitalista, 

sendo uma forma limitada de liberdade. Como afirma o autor Tonet (2005): “Por mais 

plena que seja a cidadania, ela jamais pode desdobrar o perímetro da sociabilidade regida 

pelo capital” (Tonet, 2005, p. 5). 
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Dessa forma, o trabalho das ONGs volta-se para a compreensão da realidade social 

e para luta por direitos democráticos, contudo não consegue abarcar todos os aspectos que 

compõem o desenvolvimento de uma educação libertadora, como postulou Paulo Freire. 

Além disso, o momento de observação se demonstrou como revelador, uma vez que a 

formação crítica que indicou os coordenadores pedagógicos foi identificada em quatro 

organizações. O trabalho com artes e cultura, desenvolvido como transmissão de conteúdo 

ou como ferramenta usada para recreação, é o que mais pode ser visto. 

No que se refere aos resultados almejados com o trabalho educativo desenvolvido, 

a educação promovida é entendida como um “canal”, um caminho que pode potencializar 

os educandos a encontrarem um lugar no mundo. A perspectiva de luta e conquista por 

direitos também foi mencionada como um resultado que esperam na concretização do 

trabalho educativo. 

(...) formação para que eles sejam cidadãos críticos e ativos, que eles busquem os espaços de 

políticas públicas para reivindicar o que eles conhecem de direitos e deveres deles né? Então, por 

meio da música a gente quer que eles conversem, se expressem, modifiquem a sua realidade, se 

modifiquem no pensar, recebam informações tanto técnicas, quanto de formação cidadã, que eles 

não teriam em outros espaços (Entrevistado ONG1). 

 

Para a maioria dos entrevistados, a perspectiva de cidadania está relacionada com a 

garantia de direitos, sendo, esta, uma das lutas e objetivos do trabalho das ONGs. Como 

afirma Gohn (2009), o território da educação não formal se caracteriza como áreas de 

práticas educacionais que visam inclusão social e a promoção da cidadania. 

O conceito de cidadania entendido pelas ONGs apresenta limitações, tanto do ponto 

de visto teórico, como no sentido político. Se as ONGs, por um lado, afirmam que o 

trabalho da educação é o da transformação social, por outro, desenvolvem uma atuação 

voltada à formação cidadã que contemple as normativas dos direitos sociais. Como aponta 
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Jimenez (2005), as condições cidadãs trabalhadas nos projetos educacionais são voltados 

para aquisição de direitos presentes na sociedade capitalista, que indique o resgate e 

“inclusão” do sujeito.  

Como foi dito, a possibilidade de superação do sistema e transformação da 

realidade não é questionada. Assim, visa-se a diminuição da pobreza e não o fim das 

desigualdades; a equidade na educação, com foco nas atuais demandas, em especial na 

pobreza, tendo a escola e os projetos sociais a função de educar sujeitos para que sejam 

capazes de pensar num futuro que seja distante dos caminhos do trágico e das violências; 

educação para o trabalho a fim de que se tenha mais mão de obra especializada pela classe 

pobre. 

Pode-se perceber que, apesar da boa intenção do trabalho das ONGs, que visam 

atender tantas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, a atuação deste tipo 

de organização possui uma limitação que é própria ao contexto em que estão inseridas na 

educação voltada para os pobres, uma vez que com o trabalho das ONGs não pode atingir 

o cerne do problema, que diz respeito a questões estruturais que causam a desigualdade 

social. É importante considerar também que estes trabalhos envolvendo arte, cultura e 

cidadania podem sim fomentar importantes reflexões e contribuições para a infância e 

juventude. 

Assim, a concepção de cidadania das ONGs aponta a possibilita de luta e conquista 

dos direitos formais que, de fato, são negados, e a compreensão da sociedade, que pode se 

dar a partir do desvelamento da realidade. Dentro dos limites que o trabalho das ONGs está 

inserido, desenvolver uma atuação que indique reflexão e luta por direitos se constitui 

como importante atualmente. Fazer com que crianças e adolescentes possam ter acesso a 

conhecimentos artísticos, bem organizados pedagogicamente, é, sem dúvida, relevante para 
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a formação desse público. Além disso, utilizar a arte e cultura como ferramentas para uma 

educação reflexiva e crítica pode contribuir para uma formação mais ampla.  

Outros resultados para o trabalho realizado também são esperados. A perspectiva de 

ampliação dos conhecimentos, de continuação dos estudos e inserção na universidade é um 

dos resultados para duas organizações, como indica o relato. 

O grande desafio e o que a gente espera com o trabalho é que os meninos ao saírem da ONG tenham 

construído uma compreensão de ampliar seu universo cultural, dar continuidade nos estudos porque 

quando a ONG se estabeleceu lá na região tinha-se a mentalidade de que você terminava o ensino 

fundamental, pronto, comemorava como se você tivesse terminado seus estudos, aí ia trabalhar 

naquelas fábricas do Distrito Industrial e pronto (Entrevista ONG 3). 

 

Pode-se perceber que, no contexto em que estão inseridas as ONGs, o trabalho 

desenvolvido que vise despertar interesse dos educandos pelos estudos pode ser 

fundamental para que as crianças e adolescentes se interessem em pensar e acreditar na 

construção de um futuro. 

Além do interesse pelos conteúdos da escola formal, duas organizações esperam 

produzir resultados que possibilitem aos educandos a descoberta e desenvolvimento de 

seus talentos artísticos, que as ferramentas da arte e da cultura possibilitem, inclusive, o 

protagonismo infanto-juvenil. 

(...) é desenvolver mesmo outras potencialidades nesses jovens, o empoderamento, a questão da fala, 

a reflexão sobre o lugar que eles ocupam no próprio Piollin e também na sociedade e no bairro, 

então tem o objetivo geral de desenvolver esse protagonismo juvenil, digamos assim, e dentro das 

áreas específicas formar pro circo e no teatro, só que tanto no circo e no teatro, tem a questão do 

circo social, que também não é só o circo, como a gente conhece o circo clássico, mas tem também 

de puxar essa reflexão sobre a sociedade, sobre o lugar do circo na sociedade e também o teatro, a 

gente fala do teatro comunitário que também tem de trazer essas questões o máximo possível pra 

reflexão do dia a dia (Entrevistado ONG 7). 

 



140 
 

 
 

Para uma das organizações desta pesquisa, o resultado produzido tem sido visto no 

comportamento dos educandos, que a partir das atividades do projeto, aprenderam a se 

comunicar melhor, sendo menos agressivos e mais amigos e sabendo também conversar e 

opinar pelo que desejam aprender com as ações do projeto social. Eis o depoimento. 

(...) no comportamento, alguns vinham muito perturbados de casa, agressivos, e hoje em dia a gente 

não tem essa parte de agravante entre eles, de inimizade. Melhorou muito, deles saberem dialogar, 

conversar, eles decidem também. Essas atividades de hoje foram atividades que foram pedidas por 

eles, eles quem citaram que gostariam de ter, de fazer, então a gente correu atrás para que pudesse 

ter essas atividades, então, são coisas assim, é um resultado que a gente está tendo, quando chega 

uma atividade dessa traz uma tranquilidade sobre eles e eles têm como extravasar toda aquela raiva 

que, talvez, ele traga de casa ou da escola e a oportunidade que eles tem de brincar, eles se divertem, 

brincam e aprender (Entrevistado ONG 5). 

 

Essa mesma entrevistada apontou ainda acreditar que a organização é o único 

espaço em que as crianças que participam podem brincar, expressar-se e serem felizes. De 

acordo com ela, o contexto social do bairro, de violência, intensa pobreza e domínio do 

tráfico de drogas e o envolvimento das famílias nessa situação acabam por prejudicar as 

crianças, ao desenvolver comportamentos agressivos, por exemplo. Assim, para essa 

organização, a possibilidade das crianças poderem realmente vivenciar a infância e a 

promoção das ações filantrópicas que o projeto social promove a partir da assistência é um 

resultado fundamental. 

Sposito (2008) afirma que, na contemporaneidade, programas educativos da 

sociedade civil têm sido destinados à infância e juventude pobre, visando o acesso ao 

conhecimento e informação e ao aumento da autoestima. Para essas crianças e jovens, são 

oferecidas “oportunidades” na educação não formal de forma que possam beneficiá-las 

contribuindo, inclusive, para a educação formal. No entanto, a autora aponta que a 

responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do educando fica ao seu critério, uma vez que 
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cabe a ele, e não às instituições escolares, a tarefa de se modificar. Esses espaços 

concebem, então, que as mudanças precisam ser individuais e não sociais. É o sujeito que 

precisa adquirir força para ser reconhecido como cidadão, lutando pela conquista de seus 

direitos. O Estado não é responsabilizado. 

Outra faceta dessa culpabilização pode ser vista, conforme Rafael, Ribeiro e 

Segundo (2016), em razão da dificuldade dos jovens e até mesmo dos adolescentes, que 

desde novos precisam adquirir possibilidades de contribuir financeiramente com a família, 

de conseguirem emprego. A educação, por meio das escolas e de organizações sociais, 

desenvolve formas para facilitar esse acesso, como com a oferta de cursos 

profissionalizantes. Mas essa ponte não significa, de fato, a inserção no mercado de 

trabalho. No entanto, a causa dessa questão não está no indivíduo, mas incide em razão do 

contexto histórico, social e econômico (Rafael, Ribeiro & Segundo, 2016). 

Sobre formas avaliativas, apenas duas organizações apontaram a existência de 

mecanismos que possibilitem aos educandos avaliarem a qualidade do trabalho educativo 

da instituição a partir de avaliações no final de cada semestre. Uma organização 

desenvolve por meio de formas lúdicas, através de dinâmicas, buscando que os educandos 

se expressem e indiquem os pontos positivos e negativos do trabalho. Já outra ONG opta 

pelo uso de questionários. 

O acompanhamento escolar também foi mencionado, por todas as organizações, 

como uma forma de avaliar os educandos. Assim, é desenvolvida uma parceria com as 

escolas a fim de obter as notas e saber se os educandos passaram ou não de ano, pois uma 

vez que o trabalho das ONGs, em sua maioria, também envolve reforço escolar, a 

aprovação dos educandos na escola é vista como uma meta a ser cumprida. 

Os profissionais falaram ainda sobre as dificuldades em estabelecer relação com as 

escolas. Apenas para uma das organizações pesquisadas essa parceria não é um problema e 
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sim uma facilidade. Para três organizações há uma dificuldade em conseguir contato com 

as escolas. De acordo com uma coordenadora: 

(...) a instituição tem tentado, historicamente, digamos assim se aproximar das escolas né? Mas, há 

uma resistência por parte de algumas escolas, pela própria história de como a escola se organiza e o 

modelo de organização da escola tradicional e o modelo de educação que a instituição propõe, então 

há uma tentativa de aproximação, mas não uma consolidação de aproximação, assim como de 

outros serviços do bairro, há uma tentativa de um vínculo, de uma rede, mas não está consolidado 

(Entrevistado ONG 7). 

 

Sposito (2008) aponta que, muitas vezes, há mais um desencontro do que um 

encontro entre essas duas modalidades educativas. A escola, por um lado, não conhece ou 

reconhece esses ambientes educacionais e as organizações não governamentais, por outro, 

mantém forte distância da escola formal, como afirma a autora: “há um desencontro de 

dupla-mão entre as escolas e essas iniciativas: não se verifica, de modo geral, qualquer 

diálogo possível” (Sposito, 2008, p. 90).  No caso das ONGs pesquisadas, apenas uma 

considera que há uma relação de facilidade entre as instituições, mas três organizações 

apontaram a dificuldade de aproximação e de fortalecimento de uma rede. 

Outras duas organizações também apontaram a dificuldade em fazer a rede, 

composta por serviços socioassistenciais, funcionar: 

(...) nós temos uma parceria no trabalho em rede, mas essa parceria é quando há isso, na visão do 

público, não me atrapalha, não me tira do meu tempo pra fazer as coisas. Então vai um educador pra 

representar, não é o gestor que tá lá querendo, buscando, mas trabalha. Então se sabe o que está 

fazendo porque quando é algo maior se está participando, mas tem esse trabalho (Entrevistado ONG 

2). 

 

 O trabalho das organizações não governamentais que atuam na educação da 

infância e juventude pobre é apenas um de tantos espaços que devem ser destinados à 
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promoção de direitos. Dessa forma, ações que possam desenvolver parcerias com outros 

serviços, como os socioassistenciais, da educação e saúde podem significar um 

fortalecimento para construir reais possibilidades de intervenção na vida das crianças e 

adolescentes. Apesar de serem expressas pelas entrevistas as dificuldades no trabalho em 

rede, este é primordial, uma vez que as políticas públicas e as ações da sociedade civil têm 

atuado num território em comum. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Eu levo um resto de infância  

que meu coração guardou” 

(Thiago de Mello). 

 

 Em primeiro lugar desenvolver esse trabalho possibilitou reflexão sobre o tema 

infância e juventude, apesar deste não ser o foco central, mas sim o trabalho educativo que 

é oferecido a esse público pelas organizações não governamentais. Com esse trabalho, foi 

possível indagar sobre como esses espaços, pertencentes à educação não formal podem ser 

potentes e problematizar as possibilidades de atuação frente à perspectiva do 

fortalecimento de direitos. 

 Tem-se, inicialmente, que as ferramentas da arte e da cultura, em sua relação com a 

educação, podem ser deveras significativas. Estas podem contribuir para o 

desenvolvimento, seja intelectual, emocional ou físico das crianças e adolescentes, mas 

podem também serem fortes aliadas num processo de possibilitar uma compreensão da 

realidade, da forma em que esta se encontra no momento atual, mas também na construção 

da “contramão”, apontando outros caminhos possíveis para se percorrer.  

 Detectar a potência da arte e cultura se deu nos momentos de observação nas 

organizações. Estes significaram, então, não um checar ou averiguar da relação entre o 

prescrito e o que acontece na prática, mas se constituiu num rico vivenciar em que foi 

possível compreender o tanto que a infância deseja e o quanto a arte e a cultura podem 

ofertar. O circo, a música, a relação com a natureza, o expressar-se... Aspectos que dizem 

respeito a um trabalho qualitativo, promovido na perspectiva de uma educação 

progressista, libertadora como nos diz Paulo Freire. 

As crianças e adolescentes que ocupam os espaços das ONGs vivenciam as 

manifestações da “questão social”, como a pobreza, trabalho infantil e a violência e sofrem 
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suas consequências, como “romper” com a infância e antecipar a fase adulta. Por estes 

aspectos, o trabalho em defesa da promoção dos direitos da infância e juventude que as 

ONGs desenvolvem se faz relevante, pois, ao mesmo tempo, denuncia as desigualdades 

sociais produzidas pelo sistema capitalista e anuncia outros caminhos possíveis, de resgatar 

a infância e adolescência e zelar para que este público possa ter acesso a conhecimentos. 

Pastorini (2010) afirma que na proposta neoliberal encontra-se a ideia de que é 

necessário limitar a atuação do Estado alegando que “caso contrário estar-se-ia destruindo 

a liberdade dos indivíduos” e que “a intervenção no mercado (por parte do governo), com o 

fim de reduzir as desigualdades, só poderá levar a desigualdades e arbitrariedades, já que 

implicaria em tratamento desigual de indivíduos iguais perante a lei” (p. 47). 

Enquanto isso, a infância e juventude pobres são punidas, vivenciando inúmeras 

violações. A proposta do trabalho das ONGs estudadas nessa pesquisa, atendendo este 

público, visa desenvolver uma atuação na contramão da limitação dos direitos sociais, 

propiciando formação e informação na perspectiva da compreensão dos direitos e 

promoção da cidadania. 

Nesse viés, as organizações seguem dois focos de trabalho: oferecer condições para 

a criança ser criança, poder brincar, se expressar, sonhar; e fomentar ações no sentido de 

garantir à infância os direitos reconhecidos a partir do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Algumas ações desenvolvidas são: campanhas educativas (contra o trabalho 

infantil, combate a exploração sexual); atividades com crianças e adolescentes que 

trabalhem o protagonismo infanto-juvenil; trabalho de conscientização por meio da arte e 

cultura e ações de acompanhamento a fim de auxiliar os educandos nos processos escolares 

e com a família. 

 Dessa forma, a principal questão que chama atenção no trabalho que as ONGs têm 

desenvolvido diz respeito ao trabalho de formação que tem sido oferecido à infância e 
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juventude. Nestas ações, foi possível perceber que na prática ainda há um longo caminho a 

ser percorrido, embora que com as observações também tenha sido possível encontrar 

perspectivas interessantes, de um trabalho reflexivo, crítico e criativo. Mas, por outro lado, 

na maioria das vivências-encontros que as observações proporcionaram foi possível 

enxergar crianças e adolescentes querendo aprender mais do que era ensinado ou 

repassado. 

 No trabalho das sete ONGs pesquisadas ficou evidente que a promoção de uma 

educação para cidadania é o foco central. Ações que possibilitem o desenvolvimento de 

habilidades e competências; outras que auxiliem no processo de conhecimento e conquista 

de direitos, por meio de ações em parcerias com serviços públicos; e, principalmente, 

atividades educativas voltadas para a problematização e formação do público infanto-

juvenil. 

 Tonet (2005), ao abordar a importância da formação humana, afirma ser esta 

histórica, que significa acesso à riqueza acumulada pela humanidade. De acordo com este 

autor, com a divisão da sociedade de classes, produziram-se os fenômenos da exploração e 

da alienação. Grande parcela da humanidade foi, então, afastada do processo do 

conhecimento, embora na nossa sociedade se proclame que todos são iguais e têm, 

portanto, os mesmos direitos. 

 O acesso à formação que a educação pode possibilitar tem sido, pois, um direito 

negado. Por isso, e embora considerando a importância da luta pela conquista de direitos 

democráticos presentes na sociedade atual, no qual se insere a cidadania, uma educação 

que visa a formação humana precisa ter o “compromisso com a luta pela construção de 

outra sociedade” (Tonet, 2005, p. 9). Nesse caminho, é necessário compreender a realidade 

social concreta e ter conhecimento de onde se quer chegar. Significa, também, não se 

conformar com o presente, mas ousar sonhar e buscar um futuro diferente. 
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 Apesar das ONGs afirmarem, tanto em seus projetos pedagógicos, como por meio 

das falas dos entrevistados, que a educação oferecida visa essa transformação social, e 

quatro organizações se embasarem teoricamente nos princípios da educação popular, o fato 

é que no trabalho dessas organizações pertencentes ao chamado “terceiro setor” há um 

limite, que as coloca, inclusive, numa contradição dependendo do tipo de ação que 

desenvolvem.  

 Sabe-se que com a redefinição do sistema de proteção no Brasil, as ONGs ganham 

visibilidade, passando a atuar com o foco no enfrentamento à pobreza, a partir de parcerias 

com o poder público. Esse processo vem acompanhado da diminuição da responsabilidade 

estatal pelas políticas permanentes, reforçando o incentivo à privatização e protagonismo 

da sociedade civil (Pastorini & Galiza, 2012). 

 Portanto, o contexto de expansão das ONGs está relacionado a estratégias 

neoliberais, através de ajustes estruturais, que afetaram as políticas universais de proteção 

(Pastorini & Galiza, 2012). Apesar desta constatação, e, especialmente, por causa dela se 

faz necessário que o trabalho que essas organizações desenvolvam seja capaz de produzir 

conhecimento sobre a realidade e problematiza-la, possibilitando, assim, uma humanização 

das pessoas, como afirma Freire (2014). 

 No contexto de crise do capital, a educação passa a ter papel fundamental, visando 

atender as exigências neoliberais. São postuladas novas diretrizes educacionais a fim de 

formar um trabalhador adequado ao tipo de economia. A educação tem, portanto, 

importância significativa, uma vez que ela “figura entre estas armas ideológicas utilizadas 

pelo capital para manipulação das consciências, especialmente da classe trabalhadora” 

(Paiva & Mendes Segundo, 2015, p. 4). 

Diante disso, se faz urgente que os espaços educacionais, formais ou não formais, 

desenvolvem ações que visem à formação humana, que diz respeito à compreensão da 
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realidade e a possibilidade de uma construção diferente para essa mesma realidade 

(Menezes, 2015). 

Como exemplo, temos práticas significativas desenvolvidas pela pedagogia social 

visando possibilitar reflexões acerca do caráter social e socializador da formação humana. 

Dessa forma, a relação entre educação e sociedade é o principal conteúdo (Machado, 

2014). No trabalho das ONGs, é afirmado que as atividades oferecidas às crianças e 

adolescentes visam exatamente atrelar aos conteúdos a perspectiva de compreensão da 

sociedade.  

Na prática, não foi possível perceber em todas as organizações este tipo de ação. A 

maioria, na verdade, desenvolve atividades de cunho recreativo. No entanto, as 

observações também mostraram alguns espaços potentes que, de fato, constroem 

conhecimentos que auxiliam no processo de formação humana. O trabalho de resgaste da 

cultura tradicional, atividades que visam reflexão crítica, ambientes educacionais que 

potencializam a importância do trabalho em coletividade, do saber popular e da 

responsabilidade diante de escolhas pessoais.  

O que é, pois, educação? Que caminhos trilhar, especialmente no contexto de 

atuação de organizações não governamentais? Como foi dito pelos entrevistados e visto 

por meio das observações os desafios são muitos para sustentação dos projetos das ONGs. 

Dificuldades financeiras, que perpassam, inclusive, a qualidade do trabalho pedagógico; o 

contexto de precarização das relações de trabalho e insegurança quanto à continuação das 

ações, uma vez que as ONGs dependem de financiamento público e privado; e desafios na 

formação dos educadores, voltado para uma potencialização do saber que ultrapasse a 

técnica. 

Mesmo diante de dificuldades e contradições colocadas na atuação de organizações 

não governamentais, em que pese seus limites, foi possível identificar que o trabalho das 
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ONGs pesquisadas nesse estudo tem fomentado uma educação potente, favorável para que 

crianças e adolescentes possam vivenciar a infância e juventude, descobrir habilidades e 

refletir sobre possibilidades para o futuro. Além disso, em quatro organizações foi também 

possível perceber um trabalho voltado para compreensão crítica da realidade. 

Contudo, um estudo mais aprofundado em lócus com certeza poderá fomentar 

reflexões mais ricas sobre do trabalho que as ONGs têm oferecido, pois a pesquisa de 

campo dessa dissertação encontrou limitações (em razão de tempo e prazos) que 

impediram de visualizar muitas questões, que poderão ser mais bem estudadas a posteriori. 

Apesar de considerar a importância do trabalho das ONGs para a vida das crianças 

e adolescentes atendidas, é fato também que este não é capaz de modificar as causas que 

fazem com que esses projetos precisem acontecer, pois como afirma Rizzini (2008) 

“enquanto o país for governado por uma minoria, secularmente qualificada na arte de 

arregimentar a população em benefício de seus interesses, a história se repetirá, 

adequando-se apenas as formas já conhecidas de filantropia e repressão” (p. 152). 

Esse tema não se encerra aqui. Não é possível colocar um ponto final, mas 

reticências, pois no contexto atual a educação tem um desafio primordial, de fomentar, de 

fato, a formação humana. Os entraves são muitos e, portanto, se faz necessárias 

resistências e a construção de caminhos criativos que nos levem, de fato, a humanização. 

 

(...) só resta ao homem 

a dificílima dangerosíssima viagem 

de si a si mesmo: 

pôr o pé no chão 

do seu coração 

experimentar 

colonizar 

civilizar 
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humanizar 

o homem. 

(Carlos Drummond de Andrade – O homem e as viagens) 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Roteiro de entrevista - A ação educacional de Organizações Não-Governamentais em 

João Pessoa: a que será que se destina? 

 

1. Dados: Cargo na instituição, formação, há quanto tempo trabalha na ONG. 

2. Quais são as atividades educacionais realizadas com as crianças e adolescentes? 

3. Quais são as metodologias utilizadas? 

4. Qual a população atendida? Quantas crianças e adolescentes a ONG atende? 

5. Que resultados são esperados no trabalho? 

6. Os espaços físicos da ONG são suficientes para o trabalho? Há materiais para a 

execução das atividades? 

7. Quantos profissionais existem na ONG? 

8. Quais são as condições de trabalho para os profissionais? 

9. Há formação para os professores? 

10. Quais são as dificuldades encontradas para a concretização do trabalho? 

11. Como você avalia o trabalho da coordenação pedagógica? 

12. Qual a concepção de infância que embasa as atividades pedagógicas que a ONG 

desenvolve? 

13. Qual a concepção de educação que embasa as atividades pedagógicas que a ONG 

desenvolve? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

Roteiro de observação - A ação educacional de Organizações Não-Governamentais 

em João Pessoa: a que será que se destina? 

 

1. Observar a estrutura física do ambiente; 

2. Acompanhar algum espaço pedagógico (aula, oficina etc.); 

3. Observar a interação do professor/educador/monitor com os educandos; 

4. Observar a interação dos educandos entre si; 

5. Ficar atenta para a fala dos educandos sobre a ONG (caso apareça); 

6. Observar a metodologia utilizada pelo professor na atividade; 

7. Acompanhar outro espaço das crianças que não sejam em uma atividade 

pedagógica (hora do lanche, momento de brincar etc.). 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A ação educacional de Organizações 

Não-Governamentais em João Pessoa: a que será que se destina?”, que tem como pesquisadora 

responsável Roberta Trindade de Albuquerque, orientada pela Prof.ªIlana Lemos de Paiva, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Esta pesquisa pretende identificar e analisar a ação educacional de Organizações Não-

Governamentais direcionada a crianças e adolescentes no município de João Pessoa/PB. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o de buscar identificar a atuação de ONGs 

com crianças e adolescentes, em razão da importância deste trabalho, por fomentarem ações na 

área da educação e pela efetivação dos direitos da infância e adolescência. 

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista que contempla 

questões acerca do trabalho desenvolvido pela ONG, tendo como previsão o tempo entre trinta 

minutos e uma hora para a realização da entrevista. A entrevista será gravada, fazendo uso de 

gravador de voz, para posterior transcrição. 

Durante a realização da entrevista, será necessário responder algumas questões da 

entrevista, que deverá ser gravada, apesar disto você poderá se recusar a responder alguma das 

questões; acrescentar algo que queira falar, mas que não se refere objetivamente ao roteiro; ou 

mesmo desistir de fornecer a entrevista. A previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você 

corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, mas a entrevista 

contempla no roteiro apenas questões acerca do trabalho da ONG e de seu exercício profissional. 

Pode acontecer um desconforto em razão da gravação de sua voz durante a entrevista 

que será minimizado, pois poderemos explicar quantas vezes for necessário que o motivo da 

gravação é unicamente para transcrever a entrevista que terá como finalidade utilizar nessa 

pesquisa, não havendo também risco de divulgação de seu nome que será mantido em sigilo e 

você terá como benefício o de poder contribuir para o fomento de reflexões sobre o trabalho que 

tem desenvolvido Organizações Não-Governamentais na área da educação de crianças e 

adolescentes. Os achados também possibilitarão novos olhares, elucidações e concepções sobre 

os temas investigados. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo Serviço de psicologia da Clínica de Psicologia 

da UFPB. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Roberta Trindade de Albuquerque, número (83) 98809-1989. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 



161 
 

 
 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Roberta Trindade de Albuquerque. 

 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “A 

ação educacional de Organizações Não-Governamentais em João Pessoa: a que será que se 

destina?”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 João Pessoa (data). 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A ação educacional de Organizações Não-

Governamentais em João Pessoa: a que será que se destina?”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

João Pessoa, (data). 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 


