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Resumo

O  presente  artigo  busca  entender  o  impacto  social  tido  na  aplicação  de  projetos
desenvolvidos  pelas  ONG’s Instituto S.O.S Reviver  e  Instituto  Novo Mundo ambos
localizados  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  As  ONG’s  efetuam  ações  que  estão
diretamente relacionadas ao conceito de políticas públicas, que são decisões políticas as
quais  têm  por  objetivo  proporcionar  impactos  para  a  sociedade.  Com  intuito  de
aproximar o leitor ao assunto pesquisado, esse artigo desenvolveu sua análise através de
estudo de caso, por meio de pesquisa pessoal na modalidade entrevista, realizado nas
ONG’s Instituto S.O.S Reviver, localizada no município de Nilópolis  e no Instituto
Novo Mundo, localizado no município de Mesquita no estado do Rio de Janeiro. 

Palavra  chave:  Administração  pública  e  políticas  públicas;  Organização  Não
Governamental; Sociedade.

 
1– Introdução

Este  artigo  apresenta  a  atuação  das  organizações  não  governamentais,  em
especial  em  quatro  áreas:  cultura,  educação,  empreendedorismo  e  esporte.  Estas
instituições  não  têm  fins  lucrativos  e  nenhum  vínculo  direto  com  o  Estado.  Para
contribuir na contextualização deste tema será apresentado o seu real significado, sua
forma  de  atuação,  os  seus  setores  de  maior  prevalência,  entre  outras  informações
necessárias  para  demonstrar  como as  mesmas  influenciam e  sofrem influencias  das
Políticas Públicas.

Tendo em vista  a  relevância  deste  tema para a  sociedade,  o  presente estudo
estabelece como problema de pesquisa: A atuação das ONG’s na sociedade proporciona
resultados  na  gestão  pública?  Assim,  o  objetivo  consiste  em  analisar  se  as  ações
realizadas pelas ONG’s Instituto S.O.S Reviver  e Instituto Mundo Novo conseguem
possibilitar acesso a serviços e produzir modificações.  Demonstrar-se-á a força desse
setor  que  não  espera  somente  pelo  governo  a  realização  de  políticas  públicas,  mas
auxilia  o Estado como sendo um de seus principais  parceiros para alcançar  os seus
resultados. 

Será  analisado  através  da  revisão  bibliográfica  como  estão  relacionadas  à
administração pública e a política pública por meio de projetos realizados pelas ONG’s.
Demonstrar-se-á como se originam as organizações e associações sem fins lucrativos,
citando como pode ser feita as gestões das ONGS e a necessidade de explicações mais
amplas como forma de evitar equívocos em suas atuações perante a sociedade.

Deseja-se  demonstrar  que  as  ONG’s  conseguem  possibilitar  melhoria  na
qualidade de vida de seus participantes. No caso da ONG Instituto S.O.S Reviver estão
ligados diretamente com  crianças e adolescentes que através do esporte encontram um
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caminho para se distanciarem das drogas, já a ONG Instituto Mundo Novo atuam com
crianças, adolescentes e adultos através da educação infantil e da dança, mostrando a
prática do empreendedorismo que serve de empregabilidade e sustentabilidade para a
população.

Desta forma pode-se destacar que uma vez que as ONG’s tenham um trabalho
responsável  e  com objetivos  claros  colaboram direta  e  indiretamente  para  a  gestão
pública. 

Analisando o campo da Administração pública e das políticas públicas podemos
destacar que houve uma mudança significativa na forma de entender os mesmos. Antes

 se  considerava  público  o que era vinculado  ao Estado.  Farah  (2011,  p.820)
destaca que:

Mas, nas últimas décadas, o “público” da administração pública foi
redefinido, ampliando suas fronteiras para além do Estado, passando a
incluir organizações não governamentais, entidades do setor privado e
da  comunidade  e  instituições  voltadas  à  inclusão  dos  cidadãos  no
processo  de  formulação,  implementação  e  controle  de  políticas
públicas.

Sendo  assim,  essa  mudança  possibilitou  um  aumento  considerável  da
complexidade das políticas públicas. Aliado também a isso se percebe que com as novas
formas de gestões públicas, ocorre uma descentralização do poder das políticas sociais
originando para as ONG’s um espaço muito propício ao cumprimento da Constituição
Federal e outras Leis relacionadas aos direitos sociais, que os governos não conseguem
sozinhos cumprir.

2 - Referências teóricas

2.1- Administração Pública e Política Pública

Política pública é um tema cada vez mais relevante dentro do atual contexto da
sociedade  brasileira,  principalmente,  após  a  promulgação  da  constituição  federal  de
1988. Segundo Kaplan e Lawell (1979 apud SANTOS, 2012, p.59): “políticas públicas
são programas que projetam “objetivos, valores e prática””. A partir disso, entende-se
como política de ação planejada pelo Estado ou por outras instituições com objetivo de
atender o interesse comum aos conjuntos de cidadãos de uma comunidade, ou grupo.
Pode-se, concluir que são sequências de ações que visam impactar o social, o político ou
econômico de um grupo dentro da sociedade.

A política  pública  brasileira,  assim  como  a  administração  pública  brasileira,
sofreu  forte  influência  da  ideologia  norte  americana.  A  administração  pública  nos
Estados Unidos tinha características diferentes da administração pública europeia, pois
o primeiro tinha como base a administração científica que visava uma maior eficiência
nos assuntos referente a políticas públicas (FARAH, 2011).

Como foi mencionada anteriormente, ocorre a relação entre as duas disciplinas, é
impossível  negar  a  importância  da  administração  pública  no  desenvolvimento  da
política pública brasileira. O contexto histórico do desenvolvimento da política pública
brasileira ocorreu a partir de fatos marcantes na administração pública e na sociedade,
principalmente a partir da década de 30 (FARAH, 2011).
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 Com a introdução da ideologia nacional  desenvolvimentista  e a participação
burocrata no processo de implementação e formulação de políticas públicas, essas ações
acarretaram  no  processo  de  modernização  da  administração  pública  federal.  Outro
aspecto que contribuiu para o desenvolvimento foi o surgimento de instituições como o
Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) e posteriormente a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) que contribuíram para a formação e formalização dos servidores
públicos.  Segundo  Farah  (2011,  p.823):  “[...]  em  nosso  país,  este  nascimento  da
disciplina se deu a partir dos anos 1930. Até então, a administração pública tendia a se
identificar entre nós com o direito administrativo [...]”. Desse modo, a administração
pública brasileira buscou desenvolver-se a partir da redução de práticas patrimonialista
e por consequência a inserção da burocracia na gestão pública. Portanto, essa mudança
de  paradigma  na  administração  pública  permitiu  uma  melhor  profissionalização  na
gestão publica. 

Já  entre  1945  e  1964,  a  sociedade  civil  passou  a  se  organizar  em  diversas
organizações  com  objetivo  de  influenciar  as  políticas  públicas.  Segundo  Arcucio
[ca.1998, p.6]: “[...]Os movimentos sociais, por sua vez, exigiam que os governantes
cumprissem as promessas de melhorar as condições de vida, de saúde e de trabalho.
Neste  contexto,  a  década  de  50  foi  marcada  por  manifestações  nacionalistas,  que
procuravam firmar o país[...].” Sendo assim, a sociedade brasileira passou se mobilizar
por meio de movimentos sociais, exigindo do poder público ações que atendessem a
necessidade da população.

A partir  de  1964,  o  governo militar  retornou  o  projeto  de  modernização  do
Estado com o propósito de reparação entre a administração e a política. Esse regime
restringiu os direitos políticos  e civis da  sociedade através de políticas eficientes. A
sociedade  brasileira  trouxe  de  volta  a  legitimação  do  autoritarismo  e  a  filosofia
tecnocrática.  Segundo  Sarreta  (2009,  p.16):  “O  golpe  militar  de  1964  instaurou  a
ditadura  e  o  obscurantismo,  que  vai  perdurar  por  vinte  anos,  e  estimulou  uma
modernização conservadora no País.” Desse modo, a sociedade civil que, anteriormente
ao ano de 64, tinha conseguido avanços importantes, como organizar-se em diversas
frentes  com a  finalidade  de  influenciar  nos  assuntos  referentes  a  políticas  públicas,
agora se viu distante das decisões políticas do país, pois esse regime implantou uma
ideologia contrária ao progresso intelectual e também impôs um sistema de crescimento
através da concentração de dinheiro e poder nas mãos de poucos.

Entre 1964 e 1968, o destaque foi para ações do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), esse instituto realizava pesquisas que tinham por objetivo ajudar o
governo a formular o planejamento da economia. Também foi criado nesse período com
base na análise de políticas públicas dos Estados Unidos, o curso de mestrado da Escola
Brasileira de Administração Pública (EBAP) e por consequência a incorporação entre a
ciência  política  e  a  administração  pública.  Segundo  Araujo  (2005,  p.15),  o  IPEA
contribuía  para  “apontar  caminhos  por  meio  da  elaboração  de  pesquisas,  projeções
macroeconômicas e projeções setoriais, entre outros, visando subsidiar a formulação da
política econômica.” Em decorrência disso, o governo brasileiro obteve instrumentos de
caráter científico para melhor identificar as demandas sociais.

Já a década de 80, foi marcada pela democratização do país, onde nesse período
ocorreu a promulgação da constituição de 1988. Essa constituição trouxe mecanismos
de  fortalecimento  da  participação  civil  através  de  conselho  de  gestão  de  políticas
públicas, do orçamento participativo entre outros.
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Os anos 1980 foram marcados pela  democratização do país  e  pela
crise do nacional-desenvolvimentismo. O regime de políticas públicas
sofreu uma alteração profunda com a criação, a partir da Constituição
de  1988,  de  mecanismos  de  participação  da  sociedade  civil  na
formulação,  na  implementação  e  no  controle  das  políticas.  (Farah,
2016, p. 971).

Desse modo, com a democratização do país a sociedade brasileira pode obter
maior  influência  nas decisões  políticas  do país.  A partir  desse período,  a sociedade
brasileira obteve vários instrumentos de fortalecimento e participação social.

Por fim,  a  partir  dos  anos 90,  surgiram novos cursos com foco em políticas
públicas,  tanto  curso  de  graduação  como cursos  livres  de  pós-graduação  e  também
surgiram  vários  programas  de  incentivos  a  agricultura  (PRONAF)  com  intuito  de
fortalecer a política pública brasileira. Conforme CORBUCCI (2001, p.105) relata que:
“alguns aspectos do desenvolvimento do ensino superior brasileiro na década de 90,
tendo, como eixos de análise, a oferta, a demanda e a cobertura da população-alvo, em
nível de graduação esferas pública e privada.”

Desse  modo,  o  ensino  superior  tornou-se  um  instrumento,  importante,  no
desenvolvimento de análise de políticas públicas no país.

2.2 – Organizações ou associações sem fins lucrativos

Organizações não governamentais (ONG) são organizações ou associações sem
fins  lucrativo  integrantes  do  terceiro  setor  da  economia,  ou  seja,  são  instituições
privadas  sem fins lucrativas  que tem por objetivo promover uma causa política.  De
acordo com Cicconello (2003 apud JUNIOR, 2006, p.41):

De modo geral,  as  ONGs  podem se  definidas  como um grupo  de
pessoas  que se  organizam,  formal  e  autonomamente,  para  executar
ações no campo das políticas públicas, ou seja, para buscarem resposta
a  problemas  da  sociedade  nas  mais  diversas  áreas:  educacional,
política, econômica, cultural, de saúde etc., e pelo legítimo exercício
de  pressões  políticas  em  proveito  de  populações  excluídas  das
condições da cidadania, sem objetivo de fins lucrativos.

Diante disso, entendem-se como ONGs as instituições que visam criar ações de
desenvolvimento  social  além da figura  do Estado.  Portanto,  pode-se inferir  que são
organizações  integrantes  da  sociedade  civil  que  visam  interferir  e  contribuir  nos
assuntos referentes a políticas públicas.

No Brasil,  o  surgimento  das  ONGs ocorreu a  partir  dos  movimentos  sociais
ocorridos entre as décadas de 70 e 80. Segundo Machado (2012, p.7): nesse período, as
ONGs além de  contribuir  para  o desenvolvimento  social,  também contribuíam para
fazer  oposição  às  injustiças  sociais  da  época.  Contextualizando  o  surgimento  das
Organizações  Não  Governamentais  têm-se  documentado  o  papel  das  Igrejas  nesse
início.

A Igreja  Católica,  pela  sua  tradição,  preserva  sua  independência  e
convive dentro dela assistência tradicional, financiada em parte pela
Legião  Brasileira  de  Assistência.  Assim,  os  movimentos  sociais
autônomos se desenvolvem sob os auspícios da Igreja. A cooperação
internacional,  principalmente  européia,  financiou  alguns  desses
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movimentos,  que  mais  tarde  formaram  as  chamadas  Organizações
Não Governamentais (ONGs), cuja principal tarefa foi a de resgatar a
democracia  e  o  estado  de  direito.  Daí  o  porquê  do  termo  não
governamental,  que  era  justamente  deixar  claro  que  aquela
organização  não  tinha  nenhuma  relação  direta  com o  Estado ou  o
Governo. (OLIVEIRA 2005, p.28).

Dessa maneira, as ONGs brasileiras, assim como outras instituições, tiveram um
papel importante em oposição ao Estado centralizador das decisões políticas do país.
Portanto,  conclui-se  que  essas  instituições  além  de  ser  uma  organização  com  a
finalidade de promover o desenvolvimento social através de suas ações ou por meio de
projetos, também ajudou na consolidação da democracia brasileira.

Diante  da  importância  social  e  da  parceria  entre  o  Estado  e  as  ONGs,
principalmente, a partir da década de 90, conforme relato do livro Política e afetividade:
narrativas e trajetórias de pesquisa.

Enquanto, nas décadas de 1970 e 1980, os movimentos olhavam para
o Estado como um inimigo, nos anos 1990 ele será tido mais como um
interlocutor, um possível parceiro. Assim, dentro do espírito vigente
nesse período, as ONGs e alguns movimentos vão participar da gestão
de políticas públicas. (Mendonça Filho e Nobre 2009, p.142)  

  Em consequência disso, o Estado buscou criar critérios para regulamentação
das  instituições  do  terceiro  setor.  De  acordo  com  o  IBGE em  sua  pesquisa  sobre
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil (FASFIL), em 2010,
são  necessários  cinco  critérios  para  regulamentação  das  Organizações  Não
Governamentais, a saber: 1- ser uma entidade privada (fora do aparelho do estado); 2-
não ter fins lucrativos (não distribuir eventuais excedentes entre “proprietários/as” ou
diretores); 3- estar legalmente; 4- ser capaz de administrar suas próprias atividades; e 5-
ter  participação  voluntária  (serem  constituídas  livremente  a  partir  da  vontade  de
qualquer grupo de pessoas). Através desses critérios a pesquisa em 2010 apontou 290
mil entidades sem fins lucrativos.

No  total  dessas  instituições  28,5%  oferecem  serviços  ligados  à  religião;
associações patronais e profissionais 15,5%; e ao desenvolvimento de defesa de direito
14,6%.  As  áreas  de  saúde,  educação,  pesquisas  e  assistências  sociais  (políticas
governamentais) juntas somam 18,6%. Já as entidades voltadas à preservação do meio
ambiente e proteção aos animais representavam 0,8% do total (IBGE, 2012).

As  áreas  de  atuação  mais  conhecidas  são  diversificadas,  sendo  Assistências
Sociais,  Saúde,  Meio  Ambiente,  Cultura,  Desenvolvimento  e  defesa  a  direitos,
Habitação, Educação e pesquisa, Promoção do voluntariado, Segurança e cidadania e
Microcrédito produtivo e orientado.

2.3-Gestão das Organizações Não Governamentais.

Tenório  (2009)  apresenta  que  o  gerenciamento  das  ONG’s  requer  o  seu
funcionamento voltado para uma área onde o Estado, às vezes, encontra  dificuldade
para  executar  as  determinadas  demandas  sociais.  Segundo  LOPEZ (2014,  p.15),  os
motivos  para  realização  de  políticas  públicas  através  das  ONG’s  são  por  essas
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instituições possuírem conhecimentos especializados, maior proximidade das demandas
dos beneficiários e por procurem fortalecer a rede de atuação das ONG’s. No caso, das
políticas  públicas  realizadas  pelo  Estado  apresenta  como  desvantagem  lentidão  por
causa  da  rigidez  na  sua  estrutura  e  menor  agilidade  na  execução  dos  recursos
orçamentários.

Em decorrência  das qualidades  já  mencionadas  que as ONG’s apresentam,  a
administração pública pode se relacionar com essas instituições por meio de repasse de
recursos  públicos.  JUND  (2007,  p.43)  relata  que  essa  parceria  consiste  nas  novas
modalidades administrativas:  “As organizações sociais, também conhecidas com OS,
são entidades dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fim lucrativo que
realiza serviço social não exclusiva do Estado”. E essa entidade é instituída por meio de
contrato de gestão, possuindo incentivo fiscal e tendo fiscalização do poder público.
Atua  geralmente  nas  atividades  de  ensino,  cultura,  saúde,  pesquisa  científica,
desenvolvimento  tecnológico  e  também  na  preservação  do  meio  ambiente  e  as
organizações da sociedade civil de interesse público, também conhecido como OSCIP,
não consiste nova categoria, mas sim numa qualidade especial dada pelo Estado, desde
que atendido alguns requisitos legais. Assim com a OS, desempenha serviço social não
exclusivo do Estado e também recebe incentivo e fiscalização do poder público. E essa
instituição de sua formalização através de termo de parceria.

Dessa maneira, as políticas públicas brasileira podem ser realizadas através de
estruturas menos rígidas que a estrutura burocrática do Estado, de forma especializada e
por consequência com maior agilidade. Portanto, as ONG’s podem, em alguns casos,
utilizar  dos  recursos  públicos  para  realização  dos  objetivos  desejados.  E  essa
transferência  de  recursos  pode  ocorrer  através  do  contrato  de  gestão  ou  através  do
termo, tornando assim as ONG’s respectivamente, OS e OSCIP.

2.4 – Organização e atuação de  ONG’s

As  organizações  não  governamentais  podem  ser  criadas  por  duas  formas
diferentes: sendo a Fundação onde será criada por um instituidor, por escritura pública
ou testamento,  com a doação de bens para uma causa de interesse público.  A outra
forma é a Associação onde a pessoa jurídica será constituída por um grupo de pessoas
que se organizam para fins  não econômicos,  possuindo maior  flexibilidade  em suas
regras  de  funcionamento,  facilitando  sua  administração  (ARAUJO  e  CARRENHO,
2009).

Em  relação  a  sua  atuação,  as  Organizações  não  governamentais  tem  tido
crescente  participação  nas  políticas  sociais  brasileiras.  Os  atores  principais  que
deveriam ser os protagonistas dos espaços sociais, sendo eles políticos e autoridades
governamentais têm sido ineficientes em suas ações.  Por sua vez, as ONG’s atuam
desenvolvendo projetos principalmente para a população de baixa renda, onde o Estado
deveria estar presente, mas por falta de responsabilidade e de gestão pública não estão
servindo ao cidadão. 

As  relações  entre  ONG’s  e  o  Estado  são  também  complexas  e
variadas, duas delas são particularmente significativas: de treinamento
da  burocracia  estatal  e  de  assessoria  parlamentar.  A  primeira  diz
respeito a convênios entre ONG’s e órgãos do Estado para treinar a
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burocracia nos temas dos direitos dos cidadãos, principalmente no que
concerne aos direitos das mulheres. (PINTO 2006, p.663) 

Pode-se destacar a atuação de novos atores que com suas ONG’s, vêm fazendo
parte  das  crescentes  políticas  públicas,  em várias  áreas  de  atuação:  a  primeira  nos
esportes e a segunda na educação infantil e cultura.

A ONG Instituto  SOS Reviver,  criada  na  forma  de  associação,  incentiva  as
práticas  ao  esporte,  cultura,  e  artes  que  são  principais  ferramentas  para  manter  as
crianças e jovens longe das práticas proibitivas pela sociedade. Atuando também com
ações sociais que oferecem serviços básicos. Favorecem a partir da socialização uma
ótima oportunidade para pessoas crescerem e desenvolverem seu caráter.  

Já a  ONG Instituto  Mundo Novo, foi  criada  na forma de associação,  com a
finalidade desenvolver programas de educação infantil e cultural que contribuem para
que crianças e adolescentes não abandonem a escola e também são oferecidos cursos
profissionalizantes e de empreendedorismo para motivar e incentivar jovens e adultos
para alcançarem um nível de vida melhor.

3 – Metodologia

 O presente trabalho apresenta em sua pesquisa a seguinte metodologia:  uma
pesquisa  de  caráter  descritivo  e  exploratório.  Onde  a  primeira  busca  descrever  as
relações  entre  as  variáveis  presentes  no  texto  e  a  segunda  busca  obter  maior
familiaridade com o tema mencionado. Outro aspecto utilizado para desenvolvimento
da pesquisa foi a utilização de fonte pessoal através de entrevista, essa fonte por sua
vez,  busca  obter  maior  aproximação  e  compreensão  do tema.  Para  apresentação  de
resultado foi utilizado o tipo qualitativa que visa apresentação dos resultados através de
conceitos.  Como  descritiva  temos  referenciais  teóricos  que  apontam  os  crescentes
números de ONG’s que se apresentam para auxiliar o governo na tentativa de oferecer
oportunidades (Zanella 2009, p.80).

Desta  maneira  o  universo  da  pesquisa  envolve,  conforme  amostra  por
acessibilidade e indica a realidade da pesquisa de forma qualitativa. Foram realizadas
leituras  de  obras  e  artigos  relacionados  aos  cenários  das  ONG’s  e  da  cultura
organizacional  das políticas  públicas  no contexto  histórico global.  Assim procura-se
entender como é o formato cultural das organizações que não tem o governo como base
e as soluções e oportunidades através delas.

Outro ponto importante foi o levantamento de dados, entre o período dos meses
de  agosto  a  dezembro  de  2016.  Primeiramente  visava-se  restringir  os  campos
encontrados para o entendimento da atuação de algumas ONG’s e a omissão do poder
público,  através  de artigos,  livros  e  sites.  Logo após,  ocorreu  a  coleta  de dados da
pesquisa  em uma ONG localizada  na  cidade  de Nilópolis  (Instituto  S.O.S  Reviver)
através dos representantes e responsáveis dos beneficiários. Entre os meses de janeiro a
março  de  2018,  foi  realizada  a  coleta  de  dados  na  ONG  Instituto  Mundo  Novo,
localizada na cidade de Mesquita, RJ com os seus administradores, buscando entender
como se organiza e ocorre o seu funcionamento. Essa diferença de datas foi devido a
escolhermos para pesquisa outro projeto (Projeto Vieira Viva), só que o mesmo não
obteve o reconhecimento de organização não governamental então decidimos optar por
outra instituição que já possuía o mesmo.
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Após pesquisa realizada pessoalmente e pela internet sobre a atuação das ONGs,
o  que  nos  motivou  nas  escolhas  das  referidas  organizações  foram  os  seguintes
programas:

No Instituto S.O.S Reviver, foi à utilização de programas de esporte para jovens
e  adolescentes.  Este  foi  intencionalmente  escolhido,  uma  vez  que  já  havíamos
conhecido o trabalho que realizam.

Na  ONG  Instituto  Mundo  Novo,  foi  à  utilização  de  programa  de  educação
infantil, programa de empreendedorismo para jovens e adultos. Conhecemos o trabalho
dessa ONG através da sugestão do presidente da ONG Instituto S.O.S Reviver.

Outros aspectos, para a escolha das ONGs mencionadas, foram também o fato
dessas  instituições  ter  nos  proporcionado  facilidade  de  acesso  às  instalações,  aos
programas e, além disso, nos propiciou flexibilidade de horário para as realizações das
entrevistas.

As realizações das entrevistas foram realizadas pessoalmente após contato com
seus  presidentes  no  Instituto  S.O.S  Reviver  e  ONG  Instituto  Mundo  Novo  que
ocorreram respectivamente no mês de setembro de 2017 e no mês de fevereiro de 2018.
A  escolha  dos  mesmos  também  foi  por  apresentarem  programas  na  localidade  da
Baixada  Fluminense  no  estado  do Rio  de  Janeiro,  sendo essa  uma região  que  tem
bastante necessidade dessas ações. 

As limitações dos métodos representam as dificuldades de fazer uma pesquisa de
qualidade, mostrando dados fieis e comprobatórios da realidade da instituição visitada.
Também sendo de difícil acesso as informações relacionadas às políticas que o governo
deverá realizar para mudar este cenário, onde a cada dia o social fica mais desprotegido.

4-Discussão e Resultados.

Para exemplificar a atuação de uma ONG foi realizada uma entrevista com o
Senhor Anderson da Silva Pereira (presidente da ONG Instituto S.O.S Reviver) e com a
Senhora Bianca Carvalho (presidente da ONG Instituto Mundo Novo), com perguntas
abertas elaboradas para indicar aspectos da organização e visão da ONG. As mesmas
encontram-se em anexo. Além dessas entrevistas, foi realizada junto aos responsáveis
da ONG Instituto S.O.S Reviver uma pesquisa para ilustrar a opinião dos mesmos.

Segundo  Oliveira  (2006),  as  decisões  de  políticas  públicas  dependem  do
planejamento da necessidade da sociedade com a visão de solucionar problemas por
seus governantes. As políticas públicas realizadas pela ONG’s constatam-se necessárias
para  a  sociedade  com  eficácia  de  suas  realizações.  As  respostas  dos  entrevistados
parecem lógicas e afirmam que algumas ações como esporte, oficina de artes, e eventos
culturais  podem  ser  importantes  instrumentos  para  oportunizar  as  crianças  e
adolescentes aspectos positivos na vida social, como: transformação social, redução da
desigualdade social e escolha de vida saudável longe das drogas. 

Em seguida  foi  realizado  o  tratamento  dos  dados,  onde foram analisadas  as
principais características que representam os serviços prestados por essa organização e
quais dificuldades estes tiveram antes de ter as oportunidades oferecidas, pois a atuação
governamental é precária na área de esporte (judô) nessa localidade.

Os dados do gráfico abaixo foram liberados pela instituição visitada. O gráfico
apresenta o levantamento do número de alunos matriculados no judô ao longo dos anos
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de  2011  a  2016,  na  cidade  de  Nilópolis.   Pode-se  constatar  o  índice  pequeno  de
desistentes durante o ano. O que é justificado pelo interesse das crianças, adolescentes
bem como suas famílias pela oferta do esporte. Ao escolherem o esporte, escolhem um
estilo de vida mais saudável e assim ocorre a prevenção do uso das drogas que é a
principal função da ONG. A grande maioria dos beneficiários da instituição são famílias
de baixa renda,  que em sua maioria  não teriam condições  financeiras  de realizarem
(pagarem) os serviços prestados pela ONG.

 O diagnóstico organizacional da ONG Instituto S.O.S Reviver foi feito através
de uma Pesquisa de Opinião dos responsáveis das crianças e adolescentes, entre os quais
40  responsáveis  foram  perguntados  sobre  a  Instituição.  Os  resultados  obtidos  na
aplicação do Questionário de Satisfação estão destacados a seguir. Apresentaremos as
informações gerais sobre a percepção dos usuários sobre a estrutura da ONG embora
não estejam diretamente ligadas a nenhum dos objetivos mencionados. Os gráficos 3 e 5
tem relação direta com os objetivos da pesquisa. É possível observar o impacto das
ações do projeto na experiência de vida das pessoas.

Em relação à opinião dos usuários aponta que todos os responsáveis consideram
boa a instituição  pesquisada.  Dessa  maneira,  a  Instituição  possui  aprovação em sua
totalidade (100%).

Gráfico 1: Percentual da opinião dos usuários quanto o estado de conservação
das instalações?

O gráfico 1 representa que dos responsáveis pesquisados, 90% consideram bom
o estado de conservação do espaço utilizado. 10 % consideram regular destacando que
poderia haver uma melhoria se a quantidade de tatames fosse maior.

Tratando-se  da  avaliação  dos  professores  e  monitores  todos  avaliam  os
professores e monitores como bons, destacando que são atenciosos.

Gráfico  2:  Percentual  da  opinião  dos  usuários   quanto  a  organização  da
Instituição?
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O  gráfico  2  apresenta  que  85%  avaliam  a  instituição  como  sendo  bem
organizada. 15% consideram que existem aspectos que poderiam ser mais organizados,
por isso consideram regular.

Gráfico 3: Percentual da opinião dos usuários a respeito da melhoria  das notas
dos filhos na escola depois do início ao projeto?

O gráfico  3  apresenta  que  90% dos  responsáveis  consideraram  haver  uma
melhora  no  desempenho  escolar  dos  filhos  após  fazerem  parte  do  projeto,  10%
perceberam que as notas permaneceram iguais do que antes da realização da prática do
esporte.

Todos  os  usuários  destacaram  que  permitiriam  e  apoiariam  seus  filhos  a
realizarem outras atividades se os mesmos tivessem acesso a elas.

Gráfico 4: Percentual da opinião dos usuários quanto ao horário das aulas de
judô?

O  gráfico  4  apresenta  que  em  relação  aos  horários  oferecidos,  60%  dos
usuários acham o horário bom, pois inicia-se às 18 horas com a primeira turma. 25%
consideram regular e outros 15% consideram ruim, pois acham o horário de saída da
última turma tarde e não tem a possibilidade de mudança do mesmo, uma vez que as
turmas são organizadas por idades.
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Gráfico 5: Percentual da opinião dos usuários quanto a melhora dos filhos com
disciplina e respeito ao próximo após a entrada no projeto?

O gráfico 5 apresenta que 80% perceberam uma melhora quanto a disciplina e
respeito.  20% consideram que os filhos comportam-se de jeito bem parecido do que
antes de participar do projeto, não percebendo uma melhora significativa.

Os responsáveis em sua totalidade consideram que o Estado não oferece os
serviços prestados pelas ONGs e outros espaços de convivência e avaliam como ruim
essa falta de serviços gratuitos de qualidade.

Percebe-se assim que aponta na prática a discussão que é estabelecida ao longo
desse texto de que a oferta do Estado é insuficiente em várias áreas e locais.

Em  sua  totalidade  os  responsáveis  consideram  que  a  Instituição  trouxe
benefícios  ao  oferecer  esportes  e  uma melhor  qualidade  de  vida.  Destacam que  os
resultados  ultrapassam os muros da instituição,  uma vez que influenciam também a
comunidade.

Para  exemplificar  melhor  a  atuação  das  ONG’s  apresenta-se  o  conceito  de
política social, a mesma representando projeto ou ação de proteção social que visa o
bem estar da sociedade, ou seja, tem por finalidade estabelecer ações que contribuam
para diminuir a desigualdade existente na sociedade.

O projeto  social  realizado pela  ONG tem o propósito  de promover  ações  de
melhoria da qualidade de vida através da prática do esporte (judô) bem como de toda
disciplina  esportiva,  possuindo  atividades  culturais  e  artísticas  que  também  são
utilizadas com as crianças e adolescentes e que dessa maneira conseguem atingir os seus
objetivos.

Como  o  resultado  da  pesquisa  foi  possível  apontar  a  capacidade  de  outras
instituições além do Estado em realizar políticas que tragam melhorias para a qualidade
de vida da sociedade.

Através  dos  dados  da  pesquisa,  foi  possível  perceber  que  os  usuários
beneficiam-se com a prática do esporte, com outro espaço de convivência e que isto
gera resultados positivos em suas competências e habilidades como um todo. 

5- Conclusão

A partir do que foi exposto neste trabalho foi possível compreender através de
diferentes perspectivas e aspectos que existe a necessidade de realizar políticas públicas
para que se consiga assim alcançar diversos serviços e esferas da sociedade. Percebe-se
também o Estado como sendo o principal responsável por essas políticas e encontrou o
auxilio das Organizações Não Governamentais para a realização das mesmas. Uma vez
que  está  mais  perto  das  necessidades  decorrentes  da  população,  trazendo  assim
oportunidades e benefícios a toda sociedade. Como foi citado acima o caso das ONG’s
Instituto S.O.S Reviver e Instituto Mundo Novo que foram criadas da necessidade de
oferecer para a população oportunidades,  principalmente  às crianças e adolescentes.

Através  do  contato  maior  com  este  tema  houve  uma  mudança  em  nossa
concepção  sobre  a  atuação  das  Organizações  Não  Governamentais.  As  mesmas
ampliaram  suas  intervenções,  podendo  citar  como  suas  áreas:  educação,  saúde,
alimentação,  trabalho,  moradia,  transporte,  lazer,  esporte,  segurança,  proteção  à
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maternidade e à infância e assistência social. Tais áreas anteriormente eram exclusivas
do Estado.

Os  diversos  textos  utilizados  apontam  que  as  ONG’S  desenvolvem  ações,
atividades e motivações complexas. Fazem usos de uma adversidade de meios visando
os estabelecimentos de seus objetivos.

As ONG’s dessa forma oferecem serviços que em sua grande maioria geram
qualidade de vida para os seus participantes e 

 assim permitem que mais pessoas tenham acessos aos mesmos. Uma vez que
em  se  tratando  de  diversidades  e  oportunidade  as  ONG’s  em  auxilio  ao  Estado
conseguem oferecer os serviços de forma satisfatória.

 É  importante  mencionar  que  as  informações  apresentadas  na  pesquisa  não
esgotam o tema, tornando o estudo mais interessante. Inúmeras questões ainda precisam
ser respondidas entre as quais estão: como se organizará as instituições no decorrer dos
anos, para atender as demandas sociais? Como essas parcerias, Estado/ONG’s, podem
ser fortalecidas  para gerar  mais oportunidades  de bens e  serviços para a  sociedade?
Espera-se que as instituições continuem criando mecanismos eficientes nas resoluções
das demandas sociais.   
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Anexo 1

Entrevista com o senhor presidente da ONG Instituto S.O.S Reviver.

1- Qual foi o intuito de criar a ONG Instituto S.O.S Reviver?

“No ano de 2001 na cidade de Nilópolis, juntamente com um grupo de pessoas,
foi  criada a instituição  para dar  oportunidades  de ajudar  a  combater  a  desigualdade
social e escolherem um estilo de vida mais saudável longe das drogas. A partir de 2011
começamos a oferecer atividades como judô, oficinas de artes e eventos culturais. Ao
longo  do  tempo  obtivemos  um  aumento  significativo  da  procura  por  parte  da
sociedade”.

2- Quantos alunos a instituição atende diariamente?

“Atende  uma média  de  80  crianças  por  mês  em Nilópolis/RJ,  pensando  em
ampliar esse número de aluno, pois a procura por vagas são constantes, mas o espaço
ainda não comporta mais alunos”.

3- Quais são as principais atuações da instituição?

“Atuamos com o judô, atividades culturais e artísticas semanalmente. E também
realizamos ações sociais algumas vezes ao ano, com doação de roupas, corte de cabelo,
atendimento psicológico e atividades para as crianças”.

4- O que a ONG representa para a sociedade?

“Possibilitar o crescimento e desenvolvimento ao ser humano em seus aspectos
afetivos, motores, sociais e culturais. Permitir também a oportunidade de convívio que
traduza amor, fraternidade, igualdade, respeito e responsabilidade”.

5- Qual o objetivo da ONG? 

“Torná-los  cidadãos  exemplares,  mostrando  meios  e  mecanismos  para  que
atuem  como  membros  integrantes  e  transformadores  de  sua  comunidade,  tornando
assim um espaço melhor. E que assim sejam livres dos transtornos decorrentes do uso e
abuso das drogas lícitas e ilícitas, através da prevenção”.

6- Como a instituição quer ser vista no futuro?

“Como  um  espaço  de  referência,  onde  a  comunidade  encontre  meios  de  se
desenvolver  em  seus  múltiplos  aspectos  e  de  sensibilizar,  tornando-se  agente  de
transformação social, através do trabalho prático realizados de conceitos como respeito,
autonomia, igualdade de direitos, democracia e ética”. 
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Anexo 2

Entrevista com a senhora presidenta da ONG Instituto Mundo Novo.

1- Qual foi o intuito de criar a ONG?

O Instituto Mundo Novo nasceu em Janeiro de 2003 através do sonho da jovem
Bianca Carvalho que aos 16 anos resolveu fundar o instituto para levar oportunidades
para a comunidade da Chatuba em Mesquita através de oficinas culturais. 

2- Quantos alunos a instituição atende diariamente?

50 alunos no Projeto Escola Mundo Encantado: Crianças de 02 a 05 anos na
educação infantil.

100 alunos no Projeto Arte com Visão: 04 a 18 anos no programa completo de
arte. 

3- Quais são as principais atuações da instituição?

O Instituto tem uma filosofia nos cinco pilares: empreendedorismo, educação,
cultura, esporte e cidadania.

4- O que a ONG representa para a sociedade?

Um espaço que oferece educação e cultura de qualidade e que leva alternativas
para a comunidade local, contribuindo para seu crescimento. 

5- Qual o objetivo da ONG? 

Contribuir para o desenvolvimento de crianças e jovens por meio do acesso a
educação e cultura integrado ao ensino de valores. 

6- Como a instituição quer ser vista no futuro?

Que seja uma Instituição auto-sustentável. 

7- Possuem parcerias com o governo? E qual a sua opinião sobre do governo? 

Não.  Que  eles  continuem  a  contribuir  com  projetos  de  intervenção  no
crescimento do município e de seus habitantes. 
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