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RESUMO. 

 

 Este trabalho tem como objetivo avaliar a atuação e o impacto dos Projetos 

Sociais na educação, principalmente como édesenvolvido nas escolas Públicas 

de Juiz de Fora; como acontece a parceria entre as escolas e os referidos 

parceiros na aplicação dos projetos concomitante ao poder público e a iniciativa 

privada que nos chamamos pontualmente de terceiro setor. Assim resolvemos 

avaliar o nível de qualidade desses projetos e a qualidade desua atuação nas 

escolas. O estudo sobre a escola pública as política públicas ou privadas 

direcionadas pelo governo ou por empresas parceiras, tem sido alvo de grande 

interesse. Á medida em que essas políticas vêm se concretizando, temos podido 

observar a postura de governantes e gestores nas escolas estaduais da cidade de 

Juiz d e Fora. A importância da investigação contempla, tanto do poder público 

como do poder privado e como eles se apresentam no ambiente escolar. 

Chegando a um resultado como o impacto desses projetos acontece na escola 

estadual de Juiz de Fora, como sua atuação se manifesta no contexto da 

comunidade escolar, envolvendo os alunos, os professores, os supervisores, 

diretores e comunidade. 

  

Palavras- chave: Educação, Escola estadual, Parcerias, Projetos sociais  . 
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ABSTRACT. 

 

This work aims to evaluate the role and impact of social projects in education, 

especially as developed in the public schools of Juiz de Fora, as is the partnership between 

schools and those partners in the implementation of concurrent projects to government and 

private sector who call ourselves punctually third sector. So we decided to assess the level 

of quality of these projects and the quality of their work in schools. The study of public 

school public or private policy directed by government or partner companies has been the 

subject of great interest. To the extent that these policies come to fruition, we have been 

able to observe the attitude of rulers and administrators in state schools in the city of Juiz 

de Fora. The importance of research includes both public power and private power and 

how they present themselves in the school environment. Reaching a result the impact of 

these projects happens in public school in Juiz de Fora, as its performance is manifested in 

the context of the school community, involving students, teachers, supervisors, principals 

and community.  

Keywords : Education , State school , Partnerships , Social projects .
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1- INTRODUÇÃO. 

 

Os projetos sociais Yin:2010, são formas de descrever a integração que acontecem a 

partir das parcerias realizadas entre escolas, empresas e governos. O método de pesquisa 

que mais propicia avaliar o desenvolvimento desses projetos sociais são os de estudo de 

caso. Este irá permitir uma manifestação de suas características holísticas e 

significativas dentro da comunidade escolar. As parcerias realizadas com empresas vêm 

aumentando a qualidade dos trabalhos realizados em unidades escolares em forma de 

projetos, Fernández: 1999. 

De acordo com Hernández: 1998 e Miguelet: 1998 na América Latina, na Europa 

Ocidental e Oriental, assim como a forma de desenvolver concretamente essa parceria, 

apontam que a educação com a utilização de  projetos tendem a ganhar uma forma de 

socialização e de melhor compreensão e concretização no ensino aprendizagem. 

Verifica-se grande mudança no ambiente escolar, de forma positiva com a implantação 

edesenvolvimento  dos projetos sociais nas escolas, as empresas tendem a investir em 

um planejamento para alcançarem a evolução no modelo educacional  e proporciona o 

treinamento pontual, contínuo e sistemático com as escolas, de acordo 

comRodriguez:2010.Todos os fatores que desencadearam a pesquisa como: as políticas 

públicas implementadas, os projetos desenvolvidos pelos parceiros, a comunidade 

escolhida, enfim todo o contexto em que envolveram os projetos possibilitara, uma 

observação de sua implementaçãonas escolas escolhidas. 

Segundo BALEEIRO: 1999. 

“A educação tem de contribuir para transformar nosso 

projeto de nação, expresso na Constituição em realidade. Isso 

significa trazer, para o cotidiano da escola, conceitos 

procedimentos e atitudes que favoreçama liberdade, justiça, a 

solidariedade e não discriminação”. (Lei nº 8069). 

Conscientes da existência e da possibilidade de múltiplos olhares históricos, 

assumimos a leitura desse objetivo a partir de um recorte espaço-temporal, construído 

historicamente por homens, tornando cada vez mais globalsuas limitações cujo impacto 
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da globalização na economia de mercado( produção de investimentos) da rede de 

comunicação de massa tem se constituído em elevado poder de “desintegração” da 

sociedade; é justamente nesse universo no qual se insere nosso alvo: o aluno. 

“ A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” Baleeiro:1999.  

Na década de 1990 em concordância com Shiroma: 2007 e Montaño: 2010, no 

Brasil as políticas públicas desenvolvidas pelos governos e as parcerias oferecidas 

pelas empresas, juntos atuaram na educação, através dos projetos sociais, a partir dessa 

premissa é preciso responder algumas perguntas: 

1) Qual a importância de desenvolverprojetos sociais dentro das escolas ? 

2) Existem um monitoramento, dodesenvolvimento dosprojetos em escolas? 

3) Que tipo de projetos, melhor adaptam as escolas públicas? 

4) Qual o recorte temporal preterido para o desenvolvimento do projeto;e após o 

tempo estipulado do projeto se há assessoramento nas escolas;quanto tempo?Quais 

seriem foram escolhidas para fazer parte do projeto;Que critério foi utilizado, para a 

escolha da serie em que o projeto foi desenvolvido?Será necessário algum custo por 

parte da escola ou dos familiares dos alunos? A comunidade escolar atua direta ou 

indiretamente ou diretamente durante o desenvolvimento do projeto na comunidade?   

5) Quais foram os critérios utilizados para a escolha da escola para fazerem parte do 

projeto? 

-foi pensado um projeto especifico? 

-Algum aluno,ficou sem participar do projeto por falta de oportunidade, ou por oferta de 

vaga? 

Em algumas escolas,ao fazerem seus projetos apresentaram índices de urgência em 

vários aspectos;por isso, a cada momento surge a preocupação de realizar parcerias, para 

efetivar o desenvolvimento dos projetos, ora com empresas parceiras, ora com os 

governos responsáveis pelas políticas públicas.   
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Á medida em que essas políticas vêm se caracterizando, temos podido observar a 

postura de governantes e gestores nas escolas estaduais de Juiz de Fora. Como as ações 

empregadas pelos agentes políticos na década de 1990 em diante; além da contrapartida, 

perceber-se como vem sendo a atuação do chamado terceiro setor, dentro das escolas. 

Escolhemos a cidade de Juiz de Fora por se tratar de uma das cidades de grande porte nos 

setores de comércio e indústria,e por que no passado se destacou, sendo conhecida como a 

“Manchester Mineira”. Devido à sua posição de destaque nos referidos setores e sua 

proximidade da capital da República. Atualmente cede lugar a um polo estudantil; 

abrigando vários cursos com excelente nível de estudo voltado para a pesquisa e formação 

de técnicos e também outros cursos. -Censo da UFJF:2000. 

De acordo com Juran,1998:54 a importância e a organização dos projetos, no nosso 

caso  os projetos sociais dentro das escolas públicas da cidade de Juiz de Fora; e como sua 

atuação se concretiza.  Assim, a viabilidade do estudo sobre as escolas públicas, 

proporcionou o desenvolvimento dos projetos juntamente com  as políticas públicas que 

tem sido alvo de grande interesse. O processo histórico da formação do cidadão e do 

desenrolar de suas afinidades e criatividades face às condições estabelecidas, bem como as 

propostas de inserção na sociedade, e, antes de tudo, podendo verificar as condições de 

como ocorreu tal formação, como se encontra a qualidade do ensino-aprendizagem 

oferecido pelas escolas estaduais em Juiz de Fora, quais gestores orientam esses 

professores e como as políticas públicas chegam até os mesmos – fazem parte de nosso 

objetivo. - GuiaMetodológico: 2012. 

Atualmente existe uma preocupação muito grande por parte dos governantes sobre 

a sociedade civil e as políticas aplicadas a educação, nossa pesquisa tem como recorte 

temporal inicialmente as décadas de 1990 em diante; é quando podemos observar que os 

governantes procuraram desenvolver medidas representativas em detrimentos à crise 

econômica dos anos 1980. Diante desse contexto é possível avaliar: O Impacto dos 

Projetos Sociais na educação? 
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2-OBJETIVOS. 

 

 O objetivo desse estudo tem por base obter uma avaliação sobre o impacto e 

continuidade dos projetos sociais realizados em parceria com as empresas e com o poder 

público na cidade de Juiz de Fora nas escolas estaduais. 

 

2.1- Objetivos Específicos. 

 

 Realizar um levantamento de dois projetos sociais e um estudo de caso: 

PEAS1(Programa de Afetivo Sexual), PJ2(Poupança Jovem) e AMA-JF3(Associação 

Mineira de Meio Ambiente de Juiz de Fora), que foram desenvolvidos em parceria com a 

escola estadual da localidade de Juiz de Fora.  

 Avaliar como foi a atuação desses projetos na escola com ametodologia específica e 

os resultados desses projetos na escola. 

 

  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

1- O PEAS foi um programa Piloto desenvolvido em algumas escolas estaduais da cidade de Juiz de Fora. 

2- O Programa foi criado com regulamentações dentro da legislação. Decreto nº 44.476 de março de 2007, Decreto nº 

44.548 de junho de 2007,Decreto nº 44.696 de 02 janeiro de 2008, Decreto nº 44.839, de 19 de junho de 2008, Decreto nº 

44.944, de 13 de novembro de 2008, e Resolução nº 50/2009. Todos esses decretos estão disponíveis no site da 

Assembleia Legislativa do Estado de MG. (www.almg.gov.br).   

http://www.almg/
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3-AAMAJF é uma ONG localizada na cidade de Juiz de Fora. Desenvolve uma importante tarefa de conscientização da 

população e o meio ambiente. 

3-REVISÃO DE LITERATURA. 

 

3.1- O Impacto dos Projetos Sociais na Educação. 

 

 Com a retirada do Estado de sua responsabilidade social, deixando amplos 

segmentos da população precariamente atendidos ou assistidos, podemos constatar uma 

vacância no que diz respeito as melhoriabásicasMontaño:2010, e com isso obsta relatar que 

a “questão social” reproduzida por grandes desigualdades cede lugar aos chamados 

“programas assistenciais de caráter emergencial”, esses serão dirigidos apenas para as 

classes mais sofridas da sociedade.  

 

..........“Dessa forma, os chamados “serviços estatais para pobres” são 

na verdade “pobres serviços estatais” , portanto aquele que tiverem 

condições de contrata-los na órbita privada terão serviços de boa 

qualidade quem não puder faze-lo e tiver que recorrer à prestação  

serviços de estatais, receberá um tratamento de má qualidade 

despersonalizado,” Montaño:2010, p 195.  

 

 Dessa forma, para amenizar a vacância deixada para a população surgem as 

respostas primeiro para “questão social” são as privatizações e transferências para os 

mercados quando lucrativas e para a “sociedade civil” ou “terceiro setor” quando 

deficitárias. Toda essa dinâmica inspirada no contexto Keinesiano. Assim obteve-se a 

precarização das politicas sociais e assistência estatal. O Estado passou a fornecer a 

população mais carente serviços, desse modo a populaçãomais carente passou a ser 

chamada de cliente-usuário. Em relação aos serviços sociais esses foram fornecidos por 

empresas e vendidos ao consumidor, assim os cidadãos passaram a ser integrados como 

“cliente-cidadão”. E finalmente a re-filantropização em resposta a “questão social”, 
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destinadas àqueles cidadãos excluídos ou parcialmente integrados, surge o “terceiro setor” 

para cobrir as brechas deixadas pelo Estado.Montaño,2010:197. 

3.2. Conceito de Parcerias e Políticas Públicas. 

 

 De acordo com Montaño e Telles e em conformidade com a Lei nº 9790. O Estado 

transfere recursos públicos para entidade “parceira”, isto é, feito de forma substituir(não 

complementar) a responsabilidade estatal com a resposta das demandas sociais, é outra 

formade privatização de funções do Estado,Montaño:2010, p.205. A “parceria entre o 

Estado e” o “terceiro” setor objetiva ideologicamente encobrir o fundamento, a essência do 

fenômeno – ser parte estratégica de estruturação de do capital – a manutenção dessa 

estratégia do capital em sua forma mais apresentável configura o neoliberalismo.  

“Apresentou-se o neoliberalismo como um grande espetáculo armado em torno do 

Estado feito de impunidade, inoperância e irracionalidade das burocraciasestatais, parece 

fornecer as provas de verdade de um discurso que prega o mercado como paradigma de 

modernidade e elide a questão da responsabilidade publica , assim o discurso neoliberal 

ocupa  o espaço como se fosse a modernidade”.TELLES:1994, p.97. 

O conceito ideológico atribuídoMontaño: 2010, ao chamado “terceiro setor”  foi 

produzido por “intelectuais orgânicos do capital e issosinaliza uma clara ligação com os 

interesses de classe, nas transformações necessárias  à alta burguesia” . Assim o termo 

construído“a partir de um recorte do social em esferas: O Estado como primeiro setor, o 

mercado como segundo setor e por fim a sociedade civil como terceiro setor 

 Deste modo a função das parcerias entre o Estado e as ONGs não é de 

“compensar”, mas a de encobrir e a gerar a aceitação da população a um processo que tem 

clara participação na estratégia atual de reestruturar o capital, é uma função ideológica. 

Montaño: 2010, p.224. Para encobrir essa não regularização do Estado em relação aos 

direitos trabalhistas surge a “terceirização” e a “flexibilização”eliminado os direitos dos 

trabalhadores assalariados concomitantemente a uma politica de desenvolvimentos dos 

direitos adquirido dos trabalhadores visando assim, o desenvolvimento de uma nova 

cidadania.    
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 No que se refere as escolas e as parcerias, Shiroma:2007: 63, avalia que essas 

parcerias tendem, a serem efetivadas com o intuito de que “A educação tem um papel 

decisivo no crescimento econômico e na redução da pobreza”; sendo que as principais 

circunstâncias que determinam essas prioridades para a educação, são: formar 

trabalhadores adaptáveis, capazes de adquirir novos conhecimentos sem dificuldades, 

atendendo a demanda da economia.       .   

 

3.2.1- O que é “TERCEIRO SETOR”?  

 

  De acordo com Souza:2006 eMontaño:2010 o“terceiro setor” é constituído por 

organizações privadas sem fins lucrativos que geram bens serviços públicos e privados. 

Todas elas têm como objetivo o desenvolvimento politico, econômico, social e cultural no 

meio em que atuam. Exemplos de organizações do terceiro setor são as organizações não 

governamentais (ONGs),as cooperativas, as associações e fundações. O Estado é o 

Primeiro Setor; o Mercado é o segundo Setor e por fim temos as Entidades da Sociedade 

Civil formam o Terceiro Setor,Souza:2006. O chamado “terceiro setor” constitui-se em 

associações como: as ONGs, as “Oscip”, as fundações, as associações comunitárias, os 

movimentos sociais, etc, porém desconsideram-se processos tais como a reestruturação 

produtiva, a reforma do estado, enfim descartam-se as transformações do capital 

promovidas segundo os postulados neoliberais. 

Segundo Montaño o Estado é, portanto, mediante a legislação(leis como do 

“voluntariado”, do “terceiro setor”, das Ocips, das “parcerias” ) e repasse de verbas, um 

verdadeiro subsidia dor e promotor destas organizações e ações do chamado “terceiro 

setor” e da ilusão do seu serviço, Montño:2012, p.146. O terceiro setor tem nacionalidade 

clara,de procedência norte-americana, está contextualizado ao associativismo e o 

voluntariado, nos EUA ele se embasou e apropriou-se nas ideias de John Rockefeller III, 

são dezenas e milhares de associações sem fins lucrativos; já no Brasilseu ele chegou 

através de um funcionário da Fundação Roberto Marinho, Montaño:2010,p.52. 

De acordo com Fernandes,1999:16-17, Telles,1994:39; Shiroma,2007:50 e 

Montaño, 2010:254 ;houve nos últimos uma grande expansão do terceiro setor no Brasil. 

Há no país mais de 250 mil entidades, que empregam mais ou menos 2 milhões de pessoas, 
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tendo movimentado em 1998 recursos em torno de 1,2% do PIB, o que representa 

aproximadamente 12 bilhões de reais. Esse setor favoreceu no mesmo ano mais de 9 

milhões de pessoas, ou seja, 6% aproximadamente da população total, Baleeiro:1999. 

Segundo estimativas da mesma fonte, 10% da população brasileira, ou seja, 15 milhões de 

pessoas doaram recursos para os fins do terceiro setor. Outro dado importante é que já 

superaram os 12 milhões de voluntários que lutam por esta causa no Brasil. Em países da 

Europa e nos EUA, esse setor movimenta quase 6% do PIB, empregam mais de 12 

milhões4  de pessoas diretamente e beneficiam na década de 90 mais de 250 milhões de 

pessoas5.. Dentro desse contexto, podemos observar o grande crescimento. Telles :1994. 

 

3.2.2- História do “Terceiro Setor” na Escola Pública. 

 

 Em concordância com Montaño:2010 e Teixeira:2001, no que diz respeito a  

parceria do terceiro setor com as Escolas Estaduais na cidade de Juiz de Fora se concretiza, 

assim como estudo a atuação das políticas públicas, por isso tem sido alvo de grande 

interesse. Á medida em que essas políticas vêm se caracterizando, temos podido observar a 

postura de governantese gestores nas escolas  estaduais da cidade de Juiz de Fora. 

Percebemos a necessidade de analisar a importância dos serviços oferecidos nas escolas 

públicas e pretendemos através de entrevistas com questionários aplicados a alunos6, a 

professores7, a gestores8, e a comunidade9 na cidade Juiz de Fora, através desses dados 

organizamos um levantamento da atual tônica que norteia este setor e as políticas 

direcionadas ao mesmo.Gil:1989,132. 

 

____________________________________ 

4-- Pesquisa Comparativa- Johns Hopkins/Iser, 1999 que descreve a forma com as parcerias se consolidam. Uma das 

analises críticas mais contundentes deste fenômeno encontra-se em. “A ajuda ambígua das ONGs na Bolívia. PETRAS: 

1999, p.69.      

5- Encontramos comomarco Legal do Terceiro Setor, nº 5, Cadernos da Comunidade Solidária, IPEA, 1998. 

6-Foram obtidas algumas respostas através de (questionários) os alunos da E.E. ClorindoBurniere E.E. Henrique 

Rico.Nas respostas dos alunos foram constatados um nível de interesse muito grande. As dúvidasserviram de motivação 

para o desenvolvimento do projeto PEAS. 

7-Foram entrevistados os professores participantes do Programa, em suas respostas constatou-se que os alunos 

mostraram-se mais unidos.  
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8-Foram entrevistados os gestores das referidas escolas em sua avaliação relataram que o PEAS trouxe um ganho muito 

grande para os alunos e professores. 

9- A professora Drª .Beatriz de Bastos Teixeira. Muito contribuiu com sua obra sobre A participação da Comunidade na 

Gestão democrática da escola-Democracia na Escola- Projeto de Dirigentes PROCAD FASE Escola Sagarana. Guia de 

Estudo 2, pp. 25-34. 

De acordo com Shiroma,2007:90essa forma as ações empregadas pelos agentes 

públicos na década de 1990 em diante, vem sendo auxiliada pela atuação do chamado  

“Terceiro Setor”. Escolhemos a cidade de Juiz de Fora por se tratar de uma das cidades de 

grande porte nos setores de comércio e indústria e por que se destacou no passado, sendo 

conhecida como a “Manchester Mineira”, devido à sua posição de destaque nos referidos 

setores e sua proximidade com a capital da República.  Atualmente cede lugar a um polo 

estudantil, abrigando a universidades e faculdades com nível excelente de ensino voltado 

para pesquisa e formação de professores e também outros cursos de escolas particulares, 

estaduais e Municipais com ensinos profissionalizantes e regulares desde a fase 

introdutória até o ensino médio. Fernandes:1999. 

O período que marcou a atuação do terceiro setor como atividades associativas 

ganham impulso na década de 1970 e acelera dos anos 80 até os dias atuais- “organizações 

não governamentais” as “ONGs” cujo trabalho beneficia10, segundo estimativas PNUD, 

cerca de  250 milhões  de pessoas nos países em desenvolvimento7a averiguação e analise 

dos textos nos forneceram elementos para estabelecer ligações entre os principais 

argumentos utilizados a favor da intervenção do ” terceiro setor” na escolas publicas12 da 

cidade de Juiz de Fora e seus reais interesses nesse empreendimento. Hernández:1998. 

  

 

 

 

__________________________________ 

10- O PEAS,Programa de Afetivo Sexual, foi um programa piloto aplicado em escolas públicas estaduais e municipais 

na cidade de Juiz de Fora em parceria com Empresa Belgo Mineira Participações, já o PJ : Programa Poupança foi 

através um convênio realizado entre o governo Estadual a SEDESE e a Prefeitura da cidade de Juiz de Fora. 

11- Odebate desenvolvido no contexto do “terceiro setor”nem trata da questão da hegemonia, nem questiona a 

propriedade privada, nem considera a democracia como um produto das lutas de classes.p162.  
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12- Através da efetivação de um dialogo entre governo federal, os estados, os municípios e as ONGs , houve a 

possibilidade de concretizar uma política de aceleração da aprendizagem  SHIROMA:2007,p.50. 

A partir de uma analise fundamentada e embasada, nas obras de autores como: 

Fernandes, Rubem que retrata a importância do “terceiro setor” na América Latina nas 

décadas de 1970, pratica comum na Europa Ocidental e Oriental; em outro contexto 

Hernández, Fernando em sua obra Transgressão e mudanças na Educação: projetos de 

trabalho, na qual avalia a importância de trabalhar com projetos nas escolas como forma de 

socialização e de melhor compreensão e concretização do ensino-aprendizagem; em adição 

a essa pratica Pilar, Aznar Minguet. Em sua obra A Construção do Conhecimento na 

Educação, onde avalia importância de nortear a construção da realidade, juntamente com a 

tese de mestrado de Nádia de Oliveira Ribas que trabalha “Parceria Empresa/Escolas 

Públicas: problema ou solução?(defendida em 04/07/2003. UFJF). Conseguiremos notar a 

importância da integração de governos e os parceiros nas escolas pesquisadas. 

 

 

3.2.3- Conceito de Parceria. 

 

 “As politicas públicas conduzidas pelo governo aplicadas na educação receberam 

uma ajuda concreta, do chamado “terceiro setor”, esse representado pela sociedade civila 

chamada Alfabetiza Solidaria, ou seja, tratava-se de um programa Comunidade Solidaria 

atrelado diretamente ao governo, em que consistia; em uma campanha do tipo Adote um 

aluno, isto é, uma parceria promovida juntamente com asociedade civil, que consistia em 

combater o analfabetismo”. Shiroma: 1989,p. 74. 

Em relação às parcerias Shiroma: 1989, realizadas pelo governopromoveram a 

efetivação de vários projetos com empresas e sociedade civil,foram realizadas ações com 

ajuda de agencias nacionais e internacionais. Alguns parceiros como: o Banco Mundial, o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, a UNESCO, a Organização dos Estados 

Americanos, a Organização dos Estados Ibero-Americanos. No plano interno o Brasil 

recebeu apoio do MERCOSUL, de países da América Latina e do Caribe. Também veio a 

participação no âmbito bilateral, da França, da Alemanha, de Portugal, da Grã-Bretanha e 

da África. Os compromissos assumidos na conferencia de Jomtien foram firmados para o 
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oficialmente estabelecer um plano de Educação para todos,em conformidade com a 

Emenda Constitucional 14, a chamada Lei do FUNDEF. Shiroma:1989, p. 86. 

Concomitante, a ações dirigidas pelo governo, várias empresas começaram a 

procurar escolas e com elas realizarem parcerias. Assim, a participação da comunidade 

teve uma grande repercussão., surge neste momento através da TV, o chamado “Amigos da 

Escola”, isto é, uma convocação para a população adotar um aluno de forma contributiva. 

Dessa forma estaria o governo embasado na Lei 9.394/96 atribuindo aqui que era de sua 

responsabilidade a sociedade civil. Assim, o governo deixava de investir na escola e 

transferia para as famílias um “ticket educação”, isto é, uma quantia de dinheiro escolas 

públicas e privadas Shiroma: 2007, p.98. A escola passa a mobilizar a comunidade escolar, 

fomentar e captar recursos para melhorar os resultados escolares.   

 

3.2.4- Políticas Públicas na escola. 

 

 “A politica educacional promovida pelo governo na década de 1990, foi 

desenvolvida a partir de ações realizadas pelo Estado com o intuito de promover maior 

permanência de alunos nas escolas, essas ações se concretizaram com a efetivação de 

programas como: Acorda Brasil! Tá na hora da escola! Aceleração da Aprendizagem, Guia 

do Livro Didático. Para que essa política conseguisse alcançar o sucesso esperado, foi 

destinado um auxilio financeiro chamado de Bolsa-escola, esse recurso financeiro 

promovido pelo MEC teria como principal objetivo garantir a permanecia dos alunos na 

escola”. Shiroma: 2009. 

Em conformidade com Shiroma: 2009 no que se refere a efetivação das 

públicas,dirigidas pelo governo em relação a educação, podemos constata-se;que o plano 

de financiamento do MEC na implementação de vários programas: Dinheiro Direto na 

Escola, que consistiu na distribuição de recursos diretamente na Escola através de 

Programas como: Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCO); Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) e o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROERP) este ligado a 

alguns programas destinados a adoção de tecnologias de informação e comunicação, como 

por exemplo a Tevê Escola,Programa Nacional de Informática na Escola ( 
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PROIFNO);Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância(PAPED), Programa 

de Modernização e Qualificação do Ensino Superior.  

Já em relação à avaliação observa-se que o governo priorizou uma política de 

intervenções. A partir dessa premissa em pauta, o resultado foi incialmente a concretização 

do senso escolar, a efetivação de ações auxiliares para corrigir os possíveis insucessos 

como, por exemplo:investimentoefetivação do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Programa Nacional de 

Cursos (Provão). Essas ações possibilitaram um grande salto no que se refere a atuação do 

governo, pois conduziu as escolas a uma nova fase, estimulou-as a uma politica de 

autonomia e   mas   ações   concretas a grupos específicos que ainda não haviam sido 

contemplados com as politicas promovidas pelo governo, como a Educação de Jovens e 

Adultos(EJA) e a Educação Indígena EI.Shiroma:2009, p. 74.  

 

 

3. 3- Métodos de avaliação dos Projetos Sociais.  

 

Em conformidade com Balbrid National Program(2001), a aplicação dos critérios à 

educação visa: 

 

“[...] a liderança, o planejamento estratégico, o conhecimento do aluno e do 

mercado, a informação e análise do desempenho, a gestão de pessoas 

envolvidas no trabalho, a gestãopessoas envolvidas no trabalho, a gestão de 

processos, melhoria contínua, participação e desenvolvimento de parcerias, 

responsabilidade e espirito cívico, gestão sustentada de respostas rápidas, 

orientação para resultados, de modo que a mudança de comportamento 

desejada chegue ao nível de excelência”. 

 

 “Tal modelo, baseado nos princípios considerados como estado da arte no que diz 

respeito à gestão das organizações, descreveos elementos fundamentais para compor um 
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sistema de eficaz e eficiente. No nosso caso será a participação da comunidade escolar e a 

participação das politicas sociais desenvolvidas pelo poder público, por parte das ONGs 

como atuou na concretização dos projetos dentro das escolas. Contudo os critérios serão 

observados dentro das limitações de cada parte em busca da excelência.Lemos:2006 e 

Quelhas: 2006,72. 

 Os critérios do PNQ podem ser utilizados como um instrumento de avaliação da 

gestão dos programas sociais dentro das instituições de ensino na medida em que a 

avaliação é instrumento para o planejamento da politica de educação e que um de seus 

objetivos é identificar problemas e solucioná-los. Outras vantagens dos critérios do PNQ 

podem ser assinaladas: 

a) Fornecem diagnósticos preciso e seguro de desempenho da escola; 

b) Constituem-se valiosas ferramentas no planejamento de ações que norteiam a 

evolução da escola, permitindo-lhe contabilizar ganhos em competividade e 

produtividade. 

c) São específicos para aorganização, considerando o perfil, estratégias e processos de 

gestão, os princípios e processos são examinados; 

d) Ajudam a organização a medir seu desempenho em uma ampla gama de 

indicadores; 

e) Servem de diagnostico e representam um modelo de gestão que deve ser utilizado 

como referencia para a organização; 

f) Permitem identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria; 

g) Geram sinergia entre as unidades, os setores e, especialmente entre as pessoas, com 

a promoção da cooperação e de um intenso trabalho de equipe; 

h) Alinham os recursos para atingir suas metas.   

A opção dos critérios do PNQ,  como base do instrumento de avaliação dos projetos, 

dosprogramas desenvolvidos por parte das políticas de ordem pública e os desenvolvidos  

pelas ONGs nas duas escolas escolhidas, permitindo-nos neste caso após a avaliação a 

oportunidade de melhorias em cada item selecionado. A analise preliminar na escola 

indicou os projeto de ordem das políticas públicas do governo e das parcerias com 

asONGs, sendo que ambos apresentaram adequação, exemplaridade, disseminação, 

continuidade(em parte) e resultados às práticas de gestão, menor valor ficou com os 

projetos  desenvolvidos pelas ONGs. 
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3.1- Histórico do PEAS. 

 

De acordo com o processo de implementação avaliado13 constatamos que a 

primeira fase de implementação do PEAS BELGO foi a capacitação básica de nove 

técnicos formados em conjunto com técnicos da DRS e SER indicados pela secretaria de 

Secretaria de Estado de Minas Gerais e pela fundação. O treinamento foi realizado na 

capital no segundo semestre do ano de 2000 pelo Comitê Técnico do PEAS do Estado e 

pela Coordenadoria do PEAS, com a supervisão das Secretarias de Estado e da Secretaria 

de Educação e Saúde. 

  A segunda etapa foi a capacitação dos profissionais das escolas participantes 

do PEAS Belgo, ministrados pelos técnicos Formadores entre agosto de 2000 e abril de 

2002, de acordo com o cronograma escolar. Essa segunda etapa teve 14 turmas de 

formação, das quais participaram de 25 a 30 pessoas sendo 80%diretores e vice-diretores, 

coordenadores, orientadores e professores das séries do ensino fundamental e 20% de  

técnicos  das secretarias da educação e da saúde dos municípios envolvidos. A escolha 

desses profissionais foi feita de acordo com o perfil mais adequado para dar sequênciaao 

trabalho com adolescentes , considerando-se o conhecimento ou experiências anteriores em 

educação sexual, interesse e facilidade no tratamento do tema, flexibilidade, facilidade de 

comunicação com adolescentes.      

  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

13-Todos os dados sobre o desenvolvimento do programa encontramos descritos na obra :A sexualidade do 

Adolescente: Fundamentos para uma ação educativa. Salvador Fundação Oldebrecht,1999. 
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No quadro abaixo está representado o projeto inicialmente o PEAS, que tinha como 

meta capacitar um mínimo de 60% dos educadores das escolas onde estava sendo 

implantado. Porém o número foi além, com o treinamento de 382 educadores de um total 

de 542, incluindo técnicos das secretarias municipais de educação e da saúde, das 

superintendências de ensino e diretorias de saúde. 

 

CIDADE Nº TOTAL DE  

EDUCADORES 

Nº TOTAL DE EDU. 

CAPACITADOS  

% DE EDU. CAPACI- 

TADOS. 

BELO HORIZONTE 25 23 92% 

CARIACICA-ES 106 68 64% 

CONTAGEM-MG 66 45 68% 

JOÃOMOLEVADE 127 89 70% 

JUIZ DE FORA- MG 142 103 73% 

VESPAZIANO-MG 76 54 71% 

TOTAL 542 382 70% 

Fonte: tabela do Peas Belgo, p. 11. Figura 01. 

 

 O resultado da capacitação dos educadores, assim como os da implantação do 

Programa , foi monitorado. A meta estabelecida pelo PEAS Belgo visava que os 

profissionais capacitados assimilassem no mínimo 75% do conteúdo dos treinamentos. 

Para medir os resultados. Foram feitas avaliações antes e depois da aplicação do Projeto. 

Entre os educadores, a média de conhecimento dobre a populaçãode adolescentes, saúde 

produtiva, sexualidade e questões de gênero era de 61%, antes da capacitação.  Depois, ela 

subiu para 83% demonstrando um aumento considerável do conhecimento sobre o assunto 

por parte dos educadores Após a implementação do programa Peas Belgo houve um 

acompanhamento e monitoramento que ficou sobre a responsabilidade direta da 

coordenação do Programa com apoio de um técnico da área pedagógica. Essas ações 

aconteceram com aplicação de avaliações presenciais, visitas e reuniões nos municípios, 

além do acompanhamento via internet e telefone. (PEAS BELGO,p. 20). 
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 Várias escolas em diversos municípios participaram do Programa, apresentada na 

tabelaa seguir: 

 

           MUNICIPIOS ESCOLAS 

CARIACA- ES ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. 

CERQUEIRA LIMA. 

 ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO- 

DR. AFONSO SCHWAB. 

 ESCOLA FUNDAMENTAL TIRADENTES  

 ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

JOSÉ LEÃO NUNES.  

CONTAGEM- MG ESCOLAMUNICIPAL Dr. SABINO BARROSO 

 ESCOLAMUNICIPAL Dr. SABINO BARROSO 

 ESCOLAMUNICIPAL Dr. SABINO BARROSO 

 ESCOLAMUNICIPAL Dr. SABINO BARROSO 

JOÃO MOLEVADE-MG ESCOLA ESTADUAL DONA JENNY FARIA. 

 ESCOLA ESTADUAL MANUEL LOUREIRO 

 ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOSÉ HIGINO DE FREITAS. 

 ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO. 

JUIZ DE FORA-MG ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE BURNIER 

 ESCOLA ESTADUAL CLORINDO BURNIER 

 ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELLES 

 ESCOLA ESTADUAL DANTE JAIME 

VESPAZIANO-MG ESCOLA ESTADUAL PADRE JOSÉ SENABRE 

 ESCOLA ESTADUAL PROF GUILHERME HALLAIS FRANÇA 

 ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA CONRADO SILVA 

 ESCOLA MUNICIPAL MARIA MIGUEL ISSA. 

 

TABELA: LOCALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA DO PEAS BELGO, p. 12. Figura 02. 

 

 

3.3.2- Parceria da escola com o PEAS. 

 

A parceria realizada entre as escolas estaduais, e o PEAS Belgo foi uma iniciativa 

de grande valor, pois com essa atitude, ajudou os segmentos das escolas chegarem mais 

perto dos adolescentes e colaborou com os familiares na tarefa de lidar mais efetivamente 
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com a sexualidade, formou-se um elo com as famílias, tendendo a formar um perfeito 

equilíbrio, no tratamento com seus filhos. (Comentários nossos). 

“Para legitimar o esvaziamento dos direitos sociais e particularmente 

o recorte da politicas sociais: fomenta-se as “parcerias”, o 

crescimento (e a imagem passada compensatória”) da atividade do 

“terceiro setor”, essa miscelânea de indivíduos, empresas e 

ONGs”.(Montaño:2010, p.225). 

 

Constatamos que investir no jovem é investir no futuro e somente empresas de 

grande visão investem em projetos desse porte, com a certeza de que teremos retorno, 

eações como estas é que colaboram com o progresso e crescimento de nosso pais, pois a 

educação é a base para manter  o fortalecimento   e os nossos  jovens a pedra 

fundamental.(Comentáriosnossos). 

Em conformidade com Montaño:2010, p.236, o “terceiro setor”tem a função de 

minimizar os impactos da oposição às reformas neoliberais. A verdadeira 

responsabilização do Estado no trato com da questão social, em conformidade com a 

analise do autor somente ser realmente compreendida na sua articulação com a auto- 

responsabilização dos sujeitos carenciados com a desoneração do capital na intervenção 

social, no contexto do novo projeto neoliberal”.  

 

3.3.3- Desenvolvimento do Projeto na escola. 

 

De acordo com Gil: 1989,113 foram elaboradas as perguntas para realizar a 

sondagem, com a aplicação de questionários  nos segmentos das escolas obtivemos grande 

êxitos. Os diretores de ambas asescolas escolhidas para a realização de nosso trabalho de 

pesquisa sobre o PEAS Belgo, relatou que “foi um programa bastante proveitoso, e como 

diretores estariam sempre abertos, para a inovação de trabalhos dessa natureza, poissão 

projetos desse modelo, que conseguem chegar até os alunos com possibilidades de 

informações que conduzam as melhorias necessárias para a qualidade de vida dos alunos; e 



29 
 

o que se refere as atividades foram bem planejadas e desenvolvidas de forma adequada  e 

aceitas com bastantes receptividade por parte dos alunos.(Comentários nossos). 

 Com relação aos professores houve muito empenho, eles desenvolveram vários 

trabalhos frisando os valores éticos, cidadania e relacionamento afetivo. De acordo com os 

mesmos- “As atividades do PEAS dentro da escola foram muito importantes, embora não 

tenha atingido o coletivo”. As atividades que conseguiram mobilizar os alunos e eles se 

mostraram bem a vontade e abertos as informações, serviram de chamativos para aqueles 

que não estavam inseridos no programa, esses foram mobilizados, esta seria mais uma 

etapa do Programa, atrair para si esses alunos que ainda não estavam aderidos, 

possibilitando aos mesmos a possibilidade de fazer parte da Filosofia PEAS. “A escola não 

é um grupo disputando com o outro, mas uma equipe que veste a camisa com o mesmo 

proposito”. (Comentários nossos). 

 Quando perguntamos aos alunos de ambas as escolas escolhidas para nossa 

pesquisa, sobre como foram suas experiências e expectativas sobre o Programa, podemos 

observar que a meta fora alcançada com muito sucesso. Os alunos da Escola Estadual 

Clorindo Burnier e Escola Estadual Henrique Burnier nos ofereceram um dado muito 

importante, pois mais de 70% dos alunos que responderam o questionário disseram que as 

atividades foram divertidas, educativas e informativas, pois aprenderam como usar a 

camisinha, tiram duvidas e adquiriram conhecimentos. E que após as palestras e atividades 

alguns responderam que se sentiram mais seguros em relação ao seu corpo, e os 

sentimentos, e que a prevenção é a melhor segurança que um adolescente pode ter, 

juntamente com a informação; e que após as atividades se sentiram mais valorizadoscomo 

pessoa; e principalmente no que se refere a autoestima. (Comentários nossos). 

 Os 30% restante responderam que foram boas às atividades, gostariam que se 

repetissem, mas não lembraram muito bem do tema das palestras, ou não entenderam o que 

os palestrantes disseram e não tiveram coragem de perguntar. Isso se justifica pelo fato 

desses alunos pertencerem as series iniciais, esses alunos ainda não estavam envolvidos no 

projeto. 

 Na escola Estadual Clorindo Burnier os alunos avaliaramas atividades como muito 

boas, elegeram o teatro a mais interessante  das atividades e gostariam que houvesse maior 

frequência dessa atividade e também gostaria muito  das palestras. E que após a iniciativa 

desse Projeto tornaram-se bem mais informados sobre a sexualidade e se encontraram 
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prontos para discutir assuntos referentes ao tema. Dos alunos que responderam o 

questionário 30% não opinaram mais gostaria de saber mais sobre o assunto, gostariam de 

participar de futuros projetos que envolvessem o tema. 

 Os alunos que participaram dos projetos desenvolvidos na escola com os 

professores que participaram do treinamento do Programa PEAS afirmam que as 

atividades foram criativas, informais; e as peças de teatro e a dança marcaram o ponto mais 

importante, sendo que os próprios alunos da escola montaram a peça deteatro, cujo o tema 

era - a Gravidez na adolescência – sob a direção de uma aluna, e teve bastante repercussão, 

pelo desempenho de seus participantes, trabalharam muito bem o assunto. Após a 

apresentação da peça observamos que os alunos se mostraram mais atentos as orientações, 

alerta as informações, devido a praticaimportante desenvolvida na escola. Depoimento de 

alguns alunos. 

 “Foi também uma ótima oportunidade pois o assunto não é sempre falado em 

qualquer lugar, aprendi muito e foi interessante falar em sexualidade”.   (aluno, A, 13 

anos);  

 “A principio achei muito estranho, mas acho que eles estão certos falar sobre 

sexualidade, não sabia muito sobre o assunto, achei interessante, ninguém tinha falado 

desse assunto de sexualidade” (aluno B, 12 anos). 

 “Senti-me atualizada com o assunto de sexualidade, e bem mais inteligente nesse 

sentido de estar sabendo das coisas diferentes, em minha casa não se fala sobre esses 

assuntos”(aluna 13 anos). 

 “Não entendi muito bem sobre o assunto que eles falavam, mas achei interessante, 

gostaria de ter novamente informação sobre sexualidade”. As informações foram 

interessantes. (aluno 12 anos).   

 “As informações foram muito interessantes, esclareceram muitas dúvidas, fiquei 

mais solto para viver” (aluno 14 anos).   

“Gostei muito das informações, estava tudo errado o que me disse, eu tinha muita 

vergonha de perguntar, parecia que todos já sabiam tudo, mas na verdadenão sabiam e 

também tinham vergonha de perguntar”. 
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“Adorei saber que meus amigos estavam tendo informações, sobre esses 

assuntos”(nãodivulgou  idade).  

“Senti bem informada, pois aprendi muita coisaque pode ser útil para o meu 

futuro”.( não  divulgou idade) 

“Gostei me senti presenteada de saber sobre os assunto que era desconhecido, 

principalmente por ser um assunto polêmico, em minha casa ninguém falou sobre o 

assunto, só dizem para tomar cuidado, mas não explicam nada, diz que todo mundo já 

nasce sabendo”(aluna13 anos).   

“Gostei muito de falarem sobre drogas, porque elas são ruins para a vida, ao 

aprendermos mais sobre o assunto poderemos ter mais conhecimentos e não envolvermos 

com coisas ruins”(aluna não divulgou idade). 

 

3.3.4- Educação e Sexualidade. 

 

 De acordo com Ernest Cassirer ao pensamento no homem, justifica: “Deveríamos 

definir o homem como um animal “simbolicume não como animal rationale”, isto é, todos 

o dias antes mesmo de fazermos o que achamos o mais correto , pensamos o que diriam os 

outros , quando ficarem sabendo, estamos sempre predispostos as opiniões, com  relação 

ao nosso modo de vestir, de andar, de se alimentar, fazemos parte de uma grande corrente 

de ligação, em que o social, o religioso, o cultural dita as regras, é neste contexto que 

nossos adolescentes estão inseridos.A sexualidade está inserida no corpo por pensamento, 

afetos, fantasias, desejos e sonhos. Ela é constituída na interação com o outro, como os 

modelos culturais e simbólicos. Por isso trabalhar esse tema exige um olhar amplo sobre as 

pessoas no mundo.(Comentários nossos). 

 De acordo com Minguet:1998,p.129, e Coll:2000, p.30,“o educador é o mediador 

entre o educando e o meio. Educar é criar espaços, mostrar alternativas, despertar o desejo 

de conhecimento e participação, caberá a quem educa a responsabilidade de desenvolver a 

capacidade de escuta e de leitura do educando e de seu meio”. 
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 Entretanto, Balleiro:1999, p.59-60 ao se trabalhar a sexualidade deve-se considerá-

la em uma dimensão inerente e significativa do ser humano, a qual merece ser objeto  de 

conhecimento e compreensão; assim ao reconhecermos a sexualidade como forma legitima 

de prazer, de comunicação interpessoal e de procriação, poderemos então percebê-la como 

direito todo o ser humano e como fator de crescimento do individuo e da coletividade. Ao 

respeitarmos os diferentes valores das pessoas e dos componentes da sociedade estaremos 

inseridos no dialogo, sem manipularmos a verdade a nosso favor.  

 “Na Grécia Antiga, podemos avaliar um exemplo, o amor sexual do homem adulto 

livre com um jovem livre ou com escravo (jovem ou adulto) era aceito e até louvado.O 

jovem pela idade , podia ser livre e “passivo” sem desonra, só podia ser passivo, mas o 

homem livre adulto que se prestasse a uma relação homossexual no papel de “passivo” era 

considerado imoral e indigno14 .  Nas sociedades europeias cristãs passou a ser considerada 

anomalia, doença, perversão e até crime previsto na legislação15. Em todas as sociedades, 

as relações entre a conduta sexual e os papeis sociais atribuídos às pessoas sempre 

existiram”. Chaui:1998, p. 23. 

 Em conformidade com a legislação prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente,capitulo II artigo 245,podemos avaliar a sociedade atual,  diante de qualquer 

ocorrência de atos de violência sexual cometidos contra a criança e adolescente  em idade 

escolar, caberá o educador denunciar. A violência sexual é crime previsto no Código Penal 

representa uma transgressão aos direitos humanos e aos valores étnicos de nossa sociedade.  

 Portanto, caberá ao educadordenunciar este tipo de crime aos órgãos competentes, 

tendo inclusive o respaldo do Estatuto da Criança e do Adolescente , capitulo II artigo 245, 

considera a omissão do professor e do médico uma infração sujeita a pagamento de multa. 

Deixa o médico, o professor ou responsável por estabelecimento de ensino fundamental, 

pré-escolarou creche em atenção de comunicar à autoridade competente os casos de que 

tenha conhecimento, envolvendo suspeita de confirmação de maus-tratos contra a criança 

ou adolescente; pena-multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência. Contudo a educação em sexualidade deve buscar trazer a consciência 

dos adolescentes os processos de repressão sexual, pois é por meio deles que muitos 

comportamentos são aceitos como “naturais” e imitáveisBaleeiro:2001, p.159-162.  

_____________________________ 
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14-Na obra sexualidade do Adolescente: Fundamentos para uma ação educativa. Salvador Fundação 

Oldebrecht,1999, foi descrito alguns depoimentos em relação a sexualidade dos adolescente. 

15- Na descrição de SANTOS, Laymert Garcia. A mídia e as transformações da Subjetividade: Educação e Mídia. ECOS, 

Caderno nº 1 p. 159-163 março de 1991encontramos na legislação amparo para se combater os abusos em relação ao 

tratamento com o adolescente.   

 

De acordo com Foucault: 205, p.136“A sociedade ocidental moderna, urbana e 

capitalista vive em função de necessidades geradas pela cadeia consumo-produção-

consumo, indefinidamente. Tudo é descartável e substituível. Muitas vezes confundimos 

felicidades com satisfação dos desejos com posse dos objetos que simbolicamente  os 

representam , o que nos colocam no estado de insatisfação e vazio. Os mitos da cultura de 

massa são representados belos e maravilhosos e alvos de inspiração principalmente para os 

adolescentes sendo esses os modelos, os artistas de cinema e de TV- são espelhos de 

virilidade e de feminilidade, verdadeiros símbolos sexuais que monopolizam afetos, 

desejos e modelam o comportamento dos adolescentes. E o que o adolescente não percebe 

é que a produção da carência se dá no mesmo movimento que se cria um símbolo sexual 

como objeto de consumo que serão novamente procurados, em função do desejo insaciável 

sempre relativo24.  Foucult:2005,183. 

De acordo com Baleeiro: 1999 p.175,“Em um exemplo claro desta manipulação são 

as revistas de humor erótico onde descreve historinhas pornográficas, todas basicamente 

iguais, homens e mulheres se relacionando de forma indiscriminada, sem nenhuma ternura 

ou alegria, medo ou qualquer emoção mais complexa, própria da relação humana. Só existe 

sexo, pois esse é o veiculo de informação,que sega aos nossos jovens mais cedo do que 

imaginamos. Contudo é necessário refletir sobre a compulsão ao consumo de material 

pornográfico, o reinvento do sexo como objeto, que somente traduz o empobrecimento da 

dimensão afetiva e movimenta uma indústria altamente lucrativa, que manipula sem 

nenhuma preocupação quanto à sua dignidade e integridade.Foucault: 2005, p.38. 

“Os educadores têm valores muito arraigados e quando passam a refletir sobre a sua 

própria sexualidade, que é o que prevê o PEAS,passam a também a respeitar e a conhecer  

a sexualidade do outro e do adolescente. Seria pretensão nossa querer que o educador 

compreendesse a sexualidade do adolescente sem compreender a sua própria. A 

sexualidade, ainda  vista como genital idade, vai muito além e é isso que o PEAS nos 
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mostra e faz vivenciar”. (depoimento de Célia Chistina Murça Matos, enfermeira da 

Secretaria da Saúde de Vespasiano. M-G). 

Em conformidade com Foucault: 2005 p.38, e Baleeiro: 1999 p.18 concluímos após 

avaliar todos os depoimentos das escolas participantes escolhidas para efetivarmos nossa 

pesquisa, através de entrevistas/questionários aplicados em alunos, professores, gestores, 

orientadores e supervisores, enfim todos, após uma releitura das apostilas e todo o material 

confeccionado pela equipe do PEAS, notamos que essa iniciativa foi altamente eficaz se 

concretizou na parceria PEAS com as escolas, e que a proposta Sexualidade e Educação 

teve um resultado muito bom e que deveria ser parte integrante da grade curricular. 

Poderíamos afirmar que a escola passou por um marco um verdadeiro divisor de 

águas antes e depois do PEAS, sendo uma iniciativa de uma entidade não governamental. 

Notoriamente esse programa funcionou eficazmente na pratica. O número de adolescentes 

grávidas em várias escolas continuaram crescenteem contrapartida as escola que firmaram 

parceria com o PEAS diminuíram bastante em comparação a outras épocas eram  

praticamente nulas dessa forma poderíamos de forma concreta avaliar que o nível de 

qualidade de aplicação de projetos sociais nas escolas públicas fora bastante eficaz. 

(Comentários nossos). 

 

3.3.4- Histórico e origem do Programa PoupançaJovem.  

 

“Atualmente o Brasil tem 21 milhões de jovens entre 12 e 18 anos, incompletos, o 

que equivale a 11% da população brasileira16. Esses dados foram divulgados pelo relatório 

da UNICEF. A maioria das pesquisas aponta que a maioria dos adolescentes é vistos como 

“problema” entre os registros a extrema pobreza e altos índices de homicídios.É justamente 

neste contexto que se insere o estudo sobre as politicas públicas voltadas para adolescentes 

que o Governo do Estado tem desenvolvido nos últimos anos”.  

O Programa Poupança Jovem17 busca valorizar e estimular o potencial dos 

jovensatendidos, percebendo-os como atores fundamentais no desenvolvimento do Estado 

e do País e que podem contribuir diretamente para mudar sua realidade social. Para isto, 



35 
 

propõe uma metodologia simples, baseada no estimulo a subjetividade, e a estimula a 

autonomia e 

_____________________________ 

16-Pesquisa emCenso da população jovem brasileira.(Acesso em 22 de novembro 2013). 

17- O Programa foi criado com regulamentações dentro da legislação. Decreto nº 44.476 de março de 2007, Decreto nº 

44.548 de junho de 2007,Decreto nº 44.696 de 02 janeiro de 2008, Decreto nº 44.839, de 19 de junho de 2008, Decreto nº 

44.944, de 13 de novembro de 2008, e Resolução nº 50/2009. Todo esse decretos estão disponíveis no site da Assembleia 

Legislativa do Estado de MG. (www.almg.gov.br).   

a efetivação do protagonismo juvenil. É justamente neste contexto que se insere o estudo 

sobre as politicas públicas voltadas para adolescentes que o Governo do Estado tem 

desenvolvido nos últimos anos; buscando valorizar e estimular o potencial dos jovens o 

processo estratégico do programa Poupança Jovem é uma iniciativa do governo do Estado, 

foi criado no ano de 2007 para atender os alunos do ensino médio, matriculados em escolas 

públicas, seu principal objetivo foi diminuir o abandono escolar, isto é, a evasão escolar e 

contribuir para o aumento da conclusão do ensino médio nos municípios em que atua. 

 Atualmente existe uma preocupação muito grande por parte dos governantes e 

sociedade civil com a educação, nossa pesquisa tem como recorte temporal inicialmente as 

décadas de 1990 em diante; é quando podemos observar que os governantes procuraram 

desenvolver medidas representativas em detrimentos à crise econômica dos anos 1980. 

 Na década de 1990, realizou-se em Jomtien (Tailândia ) a Conferência Mundial de 

Educação para Todos, financiada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), e pelo UNICEF( Fundo das Nações Unidas Para a 

Infância), pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e pelo 

Banco Mundial. Dela participaram governos, agências internacionais, ONGs, associações 

profissionais e personalidades destacadas no plano Educacional em todo o mundo. Os 155 

governos que subscreveram a declaração ali aprovada comprometeram a assegurar uma 

educação básica de qualidadea crianças, jovens e adultos18. 

         No Brasil identificamos uma ampla fase de preocupação com a educação já que foi 

assinado um compromisso junto aos princípios estabelecidos na Conferencia em Jomtien 

em prol da educação. No entanto, para produzir, conduzir e efetivar uma política 

populacional desenhada nos moldes estabelecidos para alcançar a grande massa 

populacional caberia mudanças amplas e efetivas, sendo que o primeiro obstáculo a ser 

http://www.almg/
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contabilizado seria a expressão “para todos”, ou seja,desenvolver essa política de forma 

favorável a toda a população brasileira19. 

_____________________________ 

18- Os governos de 155 países que participaram da Conferência Mundial de Educação realizada em Jomtien (Tailândia) 

subscreveram a declaração ali aprovada comprometeram-se assegurar a uma educação básica de qualidadea crianças, 

jovens e adultos, Shiroma, p.48. 

19-Idem. A obra da autora enfatiza que a política educacional adotada no Brasil é fruto da participação de governos e de 

investimentos. Atualmente existem vários programas destinados as melhores condições e acesso a escola. 

 Assim começaram os trabalhos voltados para o alvo – a educação; logo após o 

processo de impeachment do presidente Collor, em 1992 o poder público voltou seus 

interesses para elaborar um projeto para efetivar as ideias lançadas pela Conferência 

Mundial de Educação. Em 1993, foi lançado um Plano Decenal de Educação de acordo 

com as recomendações propostas na conferência mundial. Na mesma proporção que 

crescia o envolvimento do governo brasileiro em efetivar mudanças, concomitantemente 

interesses internacionais colaboravam com a efetivação de novos rumos, a exemplo desse 

empenho temos a Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe), em um 

documento publicado em 1992- Educación y conocimiento: eje de la transformación 

productiva com equidade , juntamente com a UNESCO20. 

O direcionamento da CEPAL conjuntamente a UNESCO é traçar metas voltadas 

para o cumprimento das ações propostas e tornar capaz as possibilidades de transformações 

que induzam a efetivação de oportunidades de acesso à educação e oportunidades de 

ingresso no mercado de trabalho. A UNESCO convocou especialista de todo o mundo para 

compor a Comissão Internacional sobre – Educação para o século XXI, essa comissão foi 

coordenada pelo francês Jacques Delors, que produziu um documento Relatório Delors, 

este documento faz uma sondagem no contexto planetário sobre a politica educacional em 

vários países da atualidade. 

Assim, podemos afirmar que a educação21 é o fio condutor de transformaçãona 

sociedade moderna capaz de conduzir o recuo das mazelas sociais e estabelecer novos 

parâmetros como a “liberdade e a justiça social”.  
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 _______________________________ 

20-Em sua obra a autora descreve a política desenvolvida no país ,SHIROMA, Eneida Oto. Política Educacional (Org.) . 

4ª ed  .Rio de Janeiro: Lamparina,2007,p.50. 

21- Idem, p.52 

3.3.5- Parceria da escola com o Programa Poupança Jovem. 

 

O Programa Poupança Jovem funciona sob a coordenação da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social (SEDESE) que também se responsabilizou pela metodologia e 

monitoramento das ações desenvolvidas, nos municípios em que atuou.   Suas ações 

buscam promover a formação cidadã, pessoal, educacional e profissional dos jovens, 

incentivando o protagonismo, a autonomia, a responsabilidade social e o cooperativismo. 

Através de estratégias de trabalho com os jovens, o programa Poupança Jovem estimula a 

transformação dos indivíduos e consequentemente de suas realizações inerentes a realidade 

como cidadão. Ao concluir o ensino médio, tendo o aluno preenchido as orientações do 

programa em que são exigidas alguns quesitos em relação a atividades de Formação 

Complementar, o jovem recebeuma bolsa de três mil reais22.  

 Assim estamos diante de uma política pública que busca a inclusão dos jovens 

beneficiários de forma que consigamenfrentar os riscos sociais e pessoais, inerentes da 

própria juventude. Observa-se que esta politica pública desenvolvida em Espera Feliz se 

concretiza de forma emancipatória buscando fornecer aos jovens uma nova perspectiva, 

para que osmesmos se tornem adultos capazes de gerar renda e contribuírem para a 

alcançar a cidadania plena e a formação do capital humano e social  e livres dos sistemas 

de marginalidade e reclusão.  

A principal meta é estar sempre avaliando as ações do programaPoupança Jovem ao 

longo de sua aplicação, sempre que necessário adaptar novas praticas mais eficazes. Diante 

dessa premissa o programa identificou a necessidade de elaborar uma nova metodologia 

para a redução do índice de abandono e evasão escolar no ensino médio e que incentivasse 

ainda mais o protagonismo e autonomia dos jovens e a independência dos mesmos, 



38 
 

firmando parcerias para reforçar a formaçãodos jovens e adequação de seu perfil e que esse 

jovem tenham referencia após a conclusão do ensino médio.  

 

_______________________________ 

22- Através da consulta noGuia do Orientador Metodológico Poupança Jovem, BeloHorizonte abril de 2012.p 100-101, é 

possível constatar as cidades que adotaram o programa e a distribuição dos jovens de acordo com a série que está 

cursando. 

Média da taxa total de abandono do ensino médio na rede pública estadual 

Ano Municípios do 

Estado de Minas 

Gerais. 

Municípios em que o Poupança 

Jovem está presente** 

 

2009 9,48 11,23 

2010 9,52 8,79 

 

*2009: 850 municípios e 2010: 851 municípios 

 

**Esmeralda, Ibirité, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, 

Ribeirão das Neves, Sabará e Teófilo Otoni. 

 
Fonte: Fonte: Inep http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais. Guia do Orientador Metodológico  

Poupança Jovem, BeloHorizonte abril de 2012.p.8 figura 03.  

 

A tabela apresentada acima demostra a comparação do ano de 2009 a atuação do 

programa Poupança Jovem em contrapartida em 2010 a diminuição da média da taxa total 

de abandono do ensino médio na rede pública estadual em seus municípios participantes 

em mais de dois pontos percentuais em comparação com a média da taxa total de abandono 

do ensino médio na rede pública estadual de todos os municípios do estado de Lembrança 

Feliz queoferecem ensino médio23. De acordo com o documento elaborado a partir de 

dados colhidos na Pesquisa Nacional de Analise Domiciliar (PNAD), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Espera Feliz melhorou seus índices e 

apresentou desempenho superior à média nacional em relação á cidadania dos 

adolescente24.  

 Busca-se promover incentivos, ações do protagonismo juvenil. o poupança Jovem 

foi criado no ano de 2007 e vem atuando para diminuir as taxas de abandono  e evasão 

escolar e aumentar os índices de conclusão dos jovens no ensino médio. Enfrentar os 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais
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desafios que se colocam diante das metas estipuladas e, ao mesmo tempo, imprimir ações 

estratégica voltada para o público jovem. 

______________________ 

23- Dados retirados do sitedo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  Anísio Teixeira (Inep) . Disponível 

em http://portal.Inep.gov.br/indicadores-educacionais Acesso em  : 04 de novembro de 2012.27- Guia do Orientador 

Metodológico Poupança Jovem, Belo   Horizonte abril de 2012.p.8.   

24- Idem. Guia do Orientador Metodológico Poupança Jovem, Belo Horizonte abril de 2012.p 100-101, é possível 

constatar as cidades que adotaram o programa e a distribuição dos jovens de acordo com a série que está cursando. 

 

 Assim a metodologia do PJ visa: no primeiro momento acentua-se a diminuição das 

taxas de abandono, de evasão da escola, expandindo as taxas de conclusão do ensino 

médio, em um segundo momento reforça-semais a ideia e a práticas protagonista entre os 

jovens. Em um terceiro momento entrar a constituição, o desenvolvimento e a articulação 

de rede de parceiros; já em um quarto nome proporciona-se a formação de acordo com o 

perfil, as diferenças e as possibilidades de cada um e por fim em um quinto momento 

aferisse-se o acompanhamento individual. 

 

3.3.6- Educação e o Programa Poupança Jovem. 

 

 A partir da fundação do programa PJ(Poupança Jovem), existem quatro Eixos 

Estruturados em que o jovem deverá experimentar: A Formação Escolar, a Formação 

Profissional, a Formação Cidadã e a Formação Cultural. Além dos Eixos Estruturais a 

metodologia propõe que os jovens também realizem algumas atividades com temas 

transversais divididos em: TEMPORALIDADE, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E MUNDO 

DO TRABALHO25. 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais


40 
 

 

Fonte: Fonte:http://planejamento.mg/governo/publicações/planomineirodesintegrado.asp Guia Poupança Jovem. Nova 

metodologia ver p.28 (adaptado pelo autor). Figura 04. 

__________________ 

26-Idem.Guiado Orientador Metodológico Poupança Jovem, 2012, foi utilizado os dados retirados da p.82.   

A) EIXO ESTRUTURADO NA FORMAÇÃO CIDADÃ: Busca-se a avaliar a condição 

do jovem cidadão e os desafios. Da vida em sociedade. 

B) EIXO ESTRUTURAADOR NA FORMAÇÃO: Busca-se a incentivar o 

planejamentopessoal, profissional dos jovens e a qualificação, capacitação e a inserção no 

mercado de trabalho. 

c) EIXO ESTRUTURADOR NA FORMAÇÃO ESCOLAR: Busca-se o aperfeiçoamento 

da relação do jovem com a escola, através do incentivo deste jovem com a escola, através 

das atividades escolares, no que refere ao desenvolvimento intelectual e acadêmico. 

D) EIXO ESTRUTURADO NA FORMAÇÃO CULTURAL: Busca-se incentivar 

atividades de caráter artístico e viabilizar a participação e conhecimentos deoportunidades. 

 No que se refere aos temas Transversais podemos observar a sua dinâmica da 

seguinte maneira:  

 

A) TEMA TRANSVERSAL DE TERRITORIALIDADE: Busca-se mostrar o jovem o 

espaço de convivência. 

 

B) TEMA TRANSVERSAL SOCIAL: Busca-se o aprimoramento dos mecanismos de 

participação dos jovens dentro da sociedade. 

http://planejamento.mg/governo/publicações/planomineirodesintegrado.asp
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C) TEMA TRANSVERSAL MUNDO DO TRABALHO: Busca-se o conhecimento sobre 

o funcionamento do mercado de trabalho e as possibilidades de inserção. 

 

 As atividades desenvolvidas dentro da escola tem um objetivo especifico, 

visadesenvolver no seu público alvo: o aluno, toda uma dinâmica voltada para o mercado 

de trabalho, sem perder de vista a valorização como pessoa no contexto de cidadão e ser 

social  . 

1º- Formação Cidadã; 

2º- Formação Escolar; 

3º- Formação Profissional; 

4º- Formação Cultural. 

No que diz respeito àsAtividades Coletivas: 

1º- Territorialidade; 

2º- Participação Social; 

3º- Mundo do Trabalho. 

 O aluno deverá alcançar no mínimo 70 pontos, dentre as atividades propostas, mas 

a aprovação escolar, após apresentar esses dois requisitos o jovem estará apto a receber o 

benefício financeiro, sendo que o mesmo fica condicionado a participação nas atividades 

do aluno no programa. A participação nas atividades coletivas não é obrigatória, mas a 

atividadeindividual é necessária e garante a presença do aluno no programa . 

 Como regra os alunos que estão matriculados no 1º Ano do Ensino Médio são 

inseridos no Programa com o aceite da adesão, todos que tiverem interesse poderão se 

inscrever não é classificatório, nem existe restrição todos podem se inscrever, desde que 

seja registrado sua adesão e o que garante apermanência é a presença do aluno na escola e 

nas atividades propostas., assim os alunos dos  2º e 3º anos do ensino médio a  partir do dia 
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1º (primeiro) de janeiro do ano corrente podem pontuar nas atividades.   

 O jovem receberá o benefício financeiro, ou seja,a poupança de até três mil reais, 

sendo mil reais correspondentes a cada série do ensino médio em que obtiver aprovação 

enquanto beneficiário. Assim, a Poupança Jovem abrirá uma conta bancária e depositara os 

valores relativos ao beneficiário. 

 Este jovem somente poderá retirar o benefício após cumprirmos dos requisitos; isto 

é, ter aprovação no ensino médio culminando com sua conclusão e cumprir as atividades 

propostas. Com isso ele completa sua formação.No entanto se o aluno deligar-se do 

programa antes de cumpri-lo será devolvido para o governo do Estado a Bolsa.     ´  

  

  

3.4 A escola pública e os projetos sociais: principais características. 

 

De acordo com Hernandéz: 1998, Baleeiro: 1999,Montaño: 2010, o período que 

marcou a atuação do terceiro setor como atividades associativas ganham impulso na 

década de 1970 e acelera até os anos 80 que vai até os dias atuais – “organizações não 

governamentais” as ONGs (cujo trabalho beneficia, segundo estimativas Pnud, cerca de 
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250 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento.  Essa averiguação e analise pode 

ser constata nos textos dos autores, eles nos forneceram elementos para estabelecer 

ligações entre os principais argumentos utilizados a favor da intervenção do terceiro setor 

nas escolas públicas da cidade de Juiz de Fora e nos seus reais interesses nesse 

empreendimento. 

 Entretanto, Montaño: 2012 nos apontam que há envolvimento do terceiro setor em 

parceria com as ações das politicas públicas; no que diz respeito o tratamento com as 

escolas públicas da cidade de Juiz de Fora na década de 1990 até os dias atuais. Isso 

implica em situar as práticas dessas ações direcionadas às escolas públicas e determinar, 

tanto os interesses do terceiro setor bem como as politicas públicas de forma geral, 

observando que resultados foram obtidos após a atuação dessas intervenções destes tipos 

de organizações, devido principalmente, ao fato de queàs demandas de serviços sociais, 

além da sua incapacidade na resolução de questões ligadas à geração de empregos das 

mesmas na sociedade civil, ficando o Estado em déficit com a população, neste caso a 

parceria se fazem necessária e muita das vezes a única saída possível para sanar a 

ineficácia do Estado e a possibilidade da atuação das parcerias. 

 Para Voltolini:2004,p.200 algumas organizações encontravam-se pouco 

conhecidas, divulgadas e valorizadas;apesar de englobar experiências de trabalho 

comunitário e de solidariedade. Na década de 90, a grande novidade surge com a Lei nº 

9.790/99 conhecidas como Lei das Oscips- Organizações da Sociedade Civil e também 

denominada como o marco legal do “Terceiro Setor” elas tiveram maior viabilidade, 

abrindo caminhos para a participação cidadã. A partir de então foi possível fazer parcerias 

com o Poder Público e entidades da sociedade civil qualificada como Oscip,essas visavam 

agilizar, controlar e favorecer a transparência nas relações de Poder Público. Foram 

realizadas várias atividades, nas escolas estaduais participantes do projeto piloto, podemos 

observar algumas praticas como: peças teatrais, palestras, aulas expositivas, todas 

contaram com apoio dos dirigentes do Programa e dos diretores, professores, supervisores 

e familiares tendo como alvo principal os alunos,(Comentários nossos). 

 O Programa de educação Afetivo-Sexual: um novo olhar, implementado pela 

Fundação BM, denominado PEAS Belgo, foi avaliado através de um desenho que permite 

identificar mudanças em conhecimentos, atitudes e práticas em sexualidade, cidadania e 

autocuidado de adolescentes de escolas participantes, bem como mudanças ocorridas ao 
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longo do tempo, devido a fatores externos ao Programa. Os alunos das escolas 

participantes em Juiz de Fora, responderam a um questionário de múltipla escolha, foram 

aproximadamente 280 alunos de duas escolas estaduais, a participaçãodos alunos foi 

voluntária, mediante sua assinatura em termo de consentimento livre e esclarecido, e a 

autorização dos responsáveis25.  

A perspectiva assumida de pesquisar sobre a atuação das praticas de parcerias nas 

escolas públicas conduzidas pelo poder público foi priorizada na cidade de Juiz de Fora; 

conseguimos de forma mais ampla sondar como essa atividade se fez presente, como a 

atuação das politicas publicas26 se desenrolaram através do Poupança Jovem, este 

programa foi implantado em todas as escolas estaduais da cidade de Juiz de Fora,  . 

___________________________ 

25-Pesquisa realizada E.E.C.B. e E.E.H.B. Ambas as escolas localizada nacidade de Juiz de Fora, cuja a atuação de 

parcerias aplicadas as mesmas se caracterizou,  através do PEAS- PROGRAMA DE AFETIVO SEXUAL, em parceria 

com a BMP. O PEAS foi um Programa Piloto desenvolvido inicialmente em quatro escolas estaduais dacidade de Juiz de 

Fora, houve treinamento de professores, pedagogos e diretores, contou  com o financiamento de recursos do governo 

estadual federal e de   empresas particulares como BMP e Odebrecht - 2001 em diante. 

26- O Programa Poupança Jovem foi desenvolvido na cidade de Juiz de Fora, e conta com a participação de todas as 34 

escolas estaduais de Ensino Médio. Este programa somente é oferecido a alunos do Ensino Médio da Rede Estadual de 

Ensino, se o aluno deixar de estudar nas escolas estaduais, em que é desenvolvido o programa com objetivo de acabar 

com a reprovação e a evasão escolar, ele perdea bolsa e está volta para o Governo do Estado. 

4-METODOLOGIA. 

 

 Será realizada uma pesquisa de levantamento baseada no método de pesquisa de 

estudo de caso, visando apurar como as parcerias realizadas com o “terceiro setor” vem se 

concretizando em algumas escolas estaduais da cidade de Juiz de Fora. As informações 

serão coletadas a partir da aplicação de questionários.  

 De posse dos dados, será realizada uma avaliação do desenvolvimento das 

atividades realizadas dentro das escolas, desde o momento que iniciou a parceriaentre as 

escolas e as ONGs, e as ações realizadas pelo governo com as chamadas política públicas. 

Dessa forma serão confeccionados gráficos e tabelas para mensurar como os projetos 

foram desenvolvidos.  De um lado teremos o projeto Poupança Jovem desenvolvido nas 

escolas EECB e EEHB, com a tutoria do Estado, já do outro lado teremos aatuaçãodo  
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projeto PEAS realizados por ONGs ,representada pelo chamado “terceiro setor”. Algumas 

práticas tratadas no campo metodológico, foram indicadores desse processo de construção 

cognitivo como: o levantamento de fontes, as obras dos autores, os resultados de aplicação 

dos projetos: o projeto PEAS4, o projeto Poupança Jovem6; todos foram desenvolvidos em 

escolas públicas da cidade de Juiz de Fora. Com a confecção de gráficos será demonstrado 

como foi o desenvolvimento do projeto.Baleeiro: 1999, Hernandéz:1970, Montaño:2010. 

De posse dos resultados será possível comparar como foi a atuação do projeto 

desenvolvido pela iniciativa privada representado pelo “terceiro setor” e o projeto 

desenvolvido pelo poder público através o envolvimento do chamado terceiro setor em 

parceria com as escolas públicas e como esses projetos sociais foram desenvolvidos nas 

referidas escolas bem como os resultados que foram obtidos após a atuação dessas 

intervenções,das chamadas politicas públicas, ambos desenvolvidos na cidade de Juiz de 

Fora. Para representar as parcerias o estudo de caso desenvolvido foi da AMAJF. 

 

  

 

  

 

5- ESTUDO DE CASO. AMAJF. 

 

A AMAJF foi fundada em setembro de 1996.Decretada de Utilidade Pública pela 

Lei Municipal 9302/98; Terceiro Setor (Poder Público (1), Indústria e comércio (2)) Sem 

finalidade lucrativa, sem vínculo partidário.  Autonomia garantida pela C. F. 

 O Terceiro Setor (Poder Público (1), Indústria e comércio (2)) Sem finalidade 

lucrativa, sem vínculo partidário.  Autonomia garantida pela Constituição Federal. De 

acordo com a mesma é permitida a fundações; Associações; Institutos; OSCIP; realizarem 

atividades relacionadas a sociedade tais como: Assistência social; Cultura; Educação; 

Saúde; Meio ambiente através dos trabalhos realizados pelas ONG’s , que movimentam 

cerca de R$ 9 bi/ano (IBGE). 
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A Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora, AMAJF, foi criada há 13 anos 

com o objetivo de proteger o meio ambiente e manter a qualidade de vida na cidade. A 

ONG faz parte ainda do Comitê do Vale do Paraíba do Sul, que tem alcance interestadual 

(representado por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro), e do Comitê do Paraibuna, 

com alcance regional. Eles são responsáveis também pelo Promata, projeto de conservação 

da biodiversidade, na região. “Esse projeto de manutenção da Mata Atlântica destina 

verbas aos produtores rurais que queiram conservar áreas dentro de suas propriedades”, 

explica Theodoro. 

A AMAJF trabalha com duas linhas de atuação, a conscientização sobre a 

importância da preservação ambiental e ações em datas comemorativas (à natureza), eles 

realizam outro projeto com alunos do 6º ao 9º ano. No Viveiro mantido na sede da 

associação, as crianças aprendem como cultivar as mudas, que são plantadas em corredores 

ecológicos. Depois elas podem fazer uma trilha pela Mata Atlântica. “São momentos para 

elas vivenciarem experiências de proteção à natureza e saberem como funciona um 

ambiente preservado”.  

 

A AMAJF é composta por membros com suas respectivas funções: 

       

http://www.amajf.org.br/home2.htm
http://www.promata.pe.gov.br/
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Fonte: Retirada do projeto de ação da AMAJF. Figura 06.  

1-Conscientização Ambiental. 

 

A atuação da AMAJF em parceria com escolas da cidade de Juiz de Fora se 

concretiza através de projetos, tais como: Projeto AIMIRIM – Capacitação de 

adolescentes, geração de renda (bolsa aprendizado) e produção florestal. 

 

Foto: Projeto Mirim, realizado na AMAJF.Figura 07 
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Figura 8: A foto foi tirada na sala de estudos                       Figura 9: Trilha realizada na AMAJF. 

 

 

Figura 10: Foto do viveiro de mudas na AMJF . 

Desde 2004 até dez 2012: 800 visitas 

 Escolas parceiras: 09 (EA continuada) 

 Alunos visitantes: 24000 estudantes 

 Visitas técnicas (faculdades/terceira idade/empresas): 79 

Projeto AIMIRIM 

 Adolescentes capacitados até dezembro de 2012: 120 

 15mercado de trabalho; 

Prêmio AMAJF de Ecologia 

 15 edições  
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Selo verde: 8 empresas da região 

Proposta de formação de corredores ecológicos;Projetos de pesquisa;Proposta de 

Manejo de unidades de conservação; (Parque da Lajinha, Krambek e São Pedro). 

  

6- ANALISE DOS PROJETOS SOCIAIS. 

 

6.1-A importância dos Projetos Sociais. 

 

 

Em boa medida, a perspectiva aqui assumida dessa pesquisa foi descrever a atuação 

projetos social na educação, isto é, a atuação concreta das parcerias, das politicas públicas 

representado pelo Governo e o “terceiro setor” representado pela Empresa Belgo Mineiro 

ambos direcionados para as escolas, a Escola Estadual Clorindo Burnier e Escola Estadual 

Enrique Burnier, ambas situado na cidade de Juiz de Fora; de forma mais ampla retratada 

pelos autores em suas obras em outros locais a priori, direciona-nosa sondar como essa 

atividade se faz presente em nossa cidade de Juiz de Fora, como a atuação dos 

profissionais do terceiro setor e as politicas públicas se desenrolaram. 

 No que diz respeito aos projetos desenvolvidos pelos parceiros das ONGs e dos 

projetos desenvolvidos pelas políticas públicas desenvolvidas pelos governos, encontramos 

os seguintes resultados. Ambas as parcerias realizadas nas escolas públicas de Juiz de Fora 

apresentaram bastante comprometimento em suas ações. No que diz respeitos as ONGs 

encontramos por parte dos profissionais envolvidos na gestão e aplicação dos projetos um 

interesse grande em apresentar resultados eficazes, e encontrar respostas para os problemas 

apresentados, em contrapartida os profissionais envolvidos na gestão de projetos 

desenvolvidos pelas políticas públicas encontramos em alguns casos interesse e 

envolvimento, já em outros momentos uma total falta de comprometimento.  
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6.2 Resultados dos projetos: PEAS, PJ e AMAJF. 

 

    PARCERIAS   

PRIVADO: ONGs 1 e 2  PÚBLICO 

PROJETOS  PROJETOS 

   

     ESCOLAS e ALUNOS 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

SERVIÇOS DE QUALIDADE 

Interesse dos beneficiados 

-comprometimento: Muito 

-Interesse dos beneficiados 

- comprometimento: pouco. 

    RESULTADOS 

-cobrança de resultados    -sem cobrança de resultados 

-sem continuidade ONG1    -com continuidade.  

-com continuidade     ONG2    -resultados positivos.    

-resultados positivos      

Figura 11. Tabela de comparação baseado nos três modelos de projetos.( Elaborada pela autora). 

Em relação às escolas que projetos foram desenvolvidos conseguimos observar uma 

mudança significativa em ambos os casos. No que diz respeito aos alunos e os pais também 

conseguimos encontrar resultados, ambos estavam muito envolvidos viram os projetos com 

satisfação.   Em relação a qualidade dos serviços oferecidos encontramos algumas pessoas 

interessadas e outras sem interesse. No primeiro caso do projeto PEAS, e pela AMAJF 

promovido pela ONG1 e ONG e, respectivamente, observamos comprometimento, por 

parte dos envolvidos, cobrança por parte da própria ONG e muito interesse  por parte dos 
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alunos; já em relação ao programa PJ vimos por parte dos profissionais envolvidos na 

gestão pouco comprometimento com resultado, por parte dos alunos e pais cobrança de 

resultados e esperança de sucesso. Ambos os projetos foram bons. Em relação a sociedade 

em ambos os casos apresentam muitas expectativas, desejam continuidade dos projetos e 

sentem mais seguros sabendo que há preocupação com os alunos.  No primeiro casoda 

ONG1 não se preocupou em dar continuidade o projetos, embora todos almejavam sua 

continuidade, no caso da ONG 2 notamos muito comprometimento e a preocupação de 

continuidade . Em relação ao projeto desenvolvido pelo poder público, o PJ este se 

encontra em andamentos, está sempre tendo algumas adaptações, mas em continuidade.  

ESCOLA/ ALUNO PEAS POUPAÇA JOVEM AMAJF 

PROJETOS ATUNATE ATUNATE ATUNATE 

TEMPO 3 ANOS 5 ANOS 13 ANOS 

ENSINO MÉDIO SIM SIM SIM 

ENSINO FUNDAMENTAL NÃO NÃO SIM 

CUSTO NÃO NÃO NÃO 

EM ANDAMENTO NÃO SIM SIM 

MONITORAMENTO NÃO SIM SIM 

SETOR PRIVADO PÚBLICO PRIVADO 

Figura 12:Tabela de comparação baseado na satisfação dos três modelos de projetos. (Elaborada pela autora). 

  

 Os projetos sociais realizados em parceria das ONGs e as políticas públicas com as 

escolas públicas de Juiz representados na tabela acima, mostra que os três projetos foram 

de grande importância para as escolas em queforam desenvolvidos. Os três tiveramsua 

atuação comprovada, o PEAS permaneceu durante três anos, foi um tempo curto mais 

apresentou um resultado significativo, os jovens que participaram do projeto aprenderam a 

dar importância os métodos contraceptivos, começaram a ter uma maior preocupação 

consigo e com os parceiros, aprenderam a respeitar as diferenças, estavam mais abertos as 

orientações, comprovou-se um número menor de adolescentes grávidas. Em relação ao 

programa Poupança Jovem observa-se bastante comprometimento, com a permanência no 

projeto os adolescentes tinham metas concretas em relação aos estudos após o término do 

ensino médio, nas últimas séries apresentaram mais interesse em relação as matérias e os 

conteúdos, e planos para dar continuidade seus estudos. Em relação a atuação da AMAJF 

esta apresenta  uma maior permanecia e atuação nas escolas públicas de Juiz de Fora 

estendendo sua atuação no ensino fundamental no ensino médio e na sociedade civil 

através de uma maior conscientização em conservação com meio ambiente, e a 
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responsabilidade social com seu programa de pesquisa, tanto em escolas como empresas e 

produtores rurais da região.  

 Questionário  

Nome:______________________________________ Profissão: 

 

1-Quanto tempo de trabalho nesta escola: (    ) 3 anos   (   )5 anos (    ) 10 anos ou mais. 

 

 

2-Quais turmas trabalha: (     ) Ensino Médio.   (     ) Ensino Fundamental. 

R. 

 

 

3-O que são projetos sociais? 

R: 

 

4--Como captar recursos para projetos sociais? 

 

R 

 

4-Como e feito um orçamento de projetos sociais? 

 

R:  

4-Gostaria de exemplos de projetos sociais.? 

 

Figura 14: Questionário respondido pelos professores, supervisores e diretores. (Elaborado pela autora).    

 

 

 

 

 

 Questionário  
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Nome:______________________________________ Profissão: 

 

1-Quanto tempo estuda nesta escola: (    ) 8 anos   (   )4 anos (    ) 3 anos ou mais. 

 

2-Qual a série atual: Ensino Fundamental/ Ensino Médio.    

 

(    ) 6º anos (    ) 7º anos (    ) 8º anos (    ) 9º anos  

 

(     ) 1ª série EM.  (     ) 2ª série EM.  (     ) 3ª série EM. 

 

3- Você sabe o que é umprojeto social? 

 

(     ) sim          (    )não 

 

4-Você já participou de um projeto social? 

(     ) sim          (    )não 

 

4-Você sabe como e feito um e projetos sociais? 

(     ) sim          (    )não 

 

5-Você conseguiu aprender algo novo com os projetos sociais desenvolvido na escola? 

-(     ) sim          (    )não 

 

4-Cite o projeto desenvolvido na escola que você gostaria que tivesse continuidade sem 

interrupções. 1- PEAS2-Poupança Jovem  3- AMAJF 

(      ) somente o número 1 

(      ) somente o número 2 

(      ) somente o número 3 

(      ) somente o número 1 e 2. 

(      ) somente o número 2.e 3 

(      ) somente o número 1 e 3. 

Figura 15: Fonte:Questionário respondido pelos alunos da EECB(Escola Estadual Clorindo Burnier e Escola Estadual 

Henrique Burnier.(Elaborado pela autora).    

 

 

7- CONCLUSÃO. 
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  Os programas promovidos pelo poder privado o chamado “terceiro setor”, 

representados pelas ONGs se mostraram de muita qualidade, atuando por um tempo 

determinado, ou dando continuidade, os que deram continuidade estenderam seus 

domínios, ou seja, atuaram em outras áreas que apresentavam carências, no caso especifico 

da AMAJF, que além de manter sua atuação para alunos de ensino fundamentale alunos do 

ensino médio também promoveu ações voltadas para a pesquisa, na região procurou atuar 

em parceria com empresas e também com produtores rurais. 

 Em relação ao programa Poupança Jovem também adaptou as novas tendências ao 

atingir a meta de combate a evasão e repetência, também atuando na promoção do jovem a 

qualidade profissional e o ingresso em cursos de graduação e profissionalizantes. No que 

diz respeito o impactos dos projetos sociais na educação, nota-se que estes são necessários, 

principalmente quando são conduzidos pelos parceiros de formas atuante, os projetos 

desenvolvidos nas escolas apresentaram resultados satisfatórios equalidade.  

Em relação a questões futuras, podemos sugerir como caminho paranovas pesquisas 

mensurar como se encontram as escolas que foram atendidas pelos projetos  oferecidos 

pela iniciativa privado, sob administração do terceiro setor, e se ainda surte efeito as 

práticas que foram desenvolvidas inicialmente pelo mesmos, nos dias atuais. Levando em 

conta que todos foram projetospiloto, liderado pela iniciativa privada, e também pelo poder 

público, e sepretendemmanter alguma parceria com as escolas publicas da cidade de Juiz 

de Fora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 



55 
 

 

ADORNO, Sergio. 1995. “A Violência na Sociedade Brasileira: um painel inconcluso em uma 

democracia não consolidada”. Sociedade e Estado, X (2): 299-342. 

ADVISORY COMMISSION ON INTERGOVERNMENTAL RELATIONS (Acir). 1981, 

Theconditionofcontemporaryfederalism:conflictingtheoriesandcollapsingconstraints, 

Washington. 

BALEEIRO, Maria Clarice. Fundamentos para uma ação educativa.Salvador:Fundação 

Odebrecht,1999. 

Bao Y.,Han J., Hu F.B., et al. AssociationofNutConsumptionwith Total and Cause-

SpecificMortality, 21, 201 N Engl J Med 2013; 369:2001-2011- 3- Acessado em November . 

CANTARINO,A.A. ALVES,L.OMG Niterói, ABEPRO, 2008.  

CAPELLA, Ana Cláudia N. Perspectivas teóricas sobre o processo de formulação de políticas 

públicas. BIB, n. 61, 2006 pp 25-52. 

MONTAÑO, TERCEIRO SETOR: Crítica ao padrão emergente,6ªed.Cortez: São Paulo. 2010 

COSTA, Antônio Carlos Gomes da.Protagonista Juvenil- Adolescência, Educação e 

Participação Demográfica. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.   

Clumeck N, Molina J, Henry K, GatheJ , et al. DF (STB) 

hasdurableefficacyanddifferentiatedsafetycomparedtoatazanavirboostedbyritonavirplusemtricitabin

e/tenofovir DF atweek 144 in treatment-naïve HIV-1 infectedpatients. Paperpresentedat: 14th 

European AIDS Conference. October 16-19, 2013. Brussels, Belgium. Abs LBPS7/2.  

DI GIOVANNI, Geraldo. As estruturas elementares das políticas públicas. Caderno de pesquisa 

nº 82, NEPP, 2009.  

DOWBOR, Ladislau. O que é poder local? Edição revista e atualizada em 2088.Disponível: 

http://xa.yimg.com/kg/groups/22006704/1498363491/name/08podlocal.doc.   Acesso em 25 janeiro 

2012.       

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069, de 13 de Junho de 1990). 

FERNANDES, Rubem C.Privado, porém público- O terceiro setor na América Latina. Rio de 

Janeiro: Elume Domará, 1999.  

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade :O Cuidado de Si. 8ªed.SãoPaulo,2005. 

_________________ . Microfísica do Poder, 20ªed. Rio de Janeiro :Edições Graal,2004 . 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1307352
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1307352
http://xa.yimg.com/kg/groups/22006704/1498363491/name/08podlocal.doc


56 
 

Feinberg J, Clotet B, Khuong-Josses MA, al. E. Once-dailydolutegravir (DTG) is superior 

todarunavir/ritonavir (DRV/r) in antiretroviral-naïveadults: 48 weekresultsfrom FLAMINGO 

(ING114915). Paperpresentedat: 53rd 

InterscienceConferenceonAntimicrobialAgentsandChemotherapy; Sep 10–13, 2013; Denver, CO. 

GIL. A. C.Métodos e Tecnicas de Pesquisa social. Ed Atlas :São Paulo,1989.   

HERNADÉZ,Fernando em  .Transgressão e mudança na educação:os projetos de 

trabalho.Porto Alegre:ArtMed,1998. 

HERTEL, Danel Roberto. Reflexos do princípio do princípio da isonomia no direito 

processual. Jus Navigandi , Teresina, ano 10, n. 761, 4 agosto 2005. Disponível em 

:http//jus.com.br/revista/texto7112. Acesso 25 jan.2012.    

Hammer S.M., Sobieszczyk M.E., Janes H., etal.EfficacyTrialof a DNA/rAd5 HIV-1 Preventive 

Vaccine , N Engl J Med 2013; 369:2083-2092-  Acessado em Novembro 28,  

Howard Gardner[et al.];trad. Roberto Cataldo Costa. Inteligências Múltiplas Ao redor do 

Mundo-Porto Alegre:Artmed, 2010.  

Walmsley S, Antela A, Clumeck N, et al. Dolutegravir (TDG: S/GSK11349572) 

abacavir/lamivudineoncedailystatistically superior totenofovir/emtricitabine/efavirenz: 48-week 

results—SINGLE (ING114467). Paperpresentedat: 52nd 

InterscienceConferenceonAntimicrobialAgentsandChemotherapy. Sep 9–12, 2012, San Francisco.  

Wayne. C. Booth,Gregory,G. Colomb,Josep M. Williams. A Arte da Pesquisa.São Paulo: Martins 

Fontes, 2008.   

Wohl D, Cohen D, Gallant J, et al. Elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir DF (STB) 

hasdurableefficacyanddifferentiatedlong-termsafetyandtolerability versus 

efavirez/emtricitabine/tenofovir DF (ATR) atweek 144 in treatment-naïve HIV patients. 

Paperpresentedat: 53rd InterscienceConferenceonAntimicrobialAgentsandChemotherapy; 

Sep 10–13, 2013 Denver, CO. Abstract H-672a. Acessado em outubro de 2013. 

YIN,Robert, Planejanamento Estudo de Caso. PA:Bookman,2010. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAS ANÍSIO TEXEIRA- 

IBNEP. Disponível em: http://portalanisiotexeira.com.br. Acesso em janeiro de 2012. 

JURAN,J.M.Qualidade desde oProjeto:Os novos passos Para Planejamento da Qualidade 

______________     Serviços, ed. São Paulo:Pioneira,1998. 

______________ Controle da Qualidade Handebook. São Paulo, 1993.  

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1310566
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1310566


57 
 

LEI Nº 11. 788.Disponível em (http://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2007-

2010/2008/Lei/11.788/80.htm). Acesso em 08 de fevereiro de 2012. 

RODRIGUEZ Y RODRIGUES, Martius. Gestão Empresarial Organizações que Aprendem, Rio 

de Janeiro: Qualitymark : Petrobras, 2002 .  

Mec. Caderno de Teflexões- Jovens de 15 à 17 anos no ensino fundamental. Brasília: Via 

Comunicação, 2011. 

MINGUET, Pilar Aznar. AConstrução do Conhecimento na Educação. Porto 

Alegre:ArTMed,1998. 

Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Médio e Fundamental  

“ParâmetrosCurriculares Nacionais” -3º E 4º Ciclos  Ensino Fundamental” Brasília- Mec SEF. 

1997.  

MINAS GERAIS. Secretária de Estado do Planejamento e Gestão. cood. Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2007-2023. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de 

Planejamentoe Gestão, 2007. 

O SONHO BRASILEIRO. Disponível em www.osonhobrasileiro;com.br. Acesso em 22 de maio 

de 2012 

POUPANÇA JOVEM. Disponível em www.poupançajovem.mg.gov.br. Acesso em 17 de abril de 

2012. 

Raffi F, Jaeger H, Quiros-Roldan E, et al. Once-dailydolutegravir versus twice-dailyraltegravir in 

antiretroviral-naiveadultswith HIV-1 infection (SPRING-2 study): 96 weekresultsfrom a 

randomised, double-blind, non-inferioritytrial. Lancet InfectDis. Nov2013;13(11):927-935. 

Availableat http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074642.  

Rockstroh JK, DeJesus E, Henry K, et al. A randomized, double-

blindcomparisonofcoformulatedlvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir DF vsritonavir-

boostedatazanavirpluscoformulatedemtricitabineandtenofovir DF for initialtreatmentof HIV-

1 infection: analysisofweek 96 results. J AcquirImmuneDeficSyndr. Apr152013;62(5):483-

486.Availableat. Acessado em octubre. . http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23337366. 

SANTOS, Wagner Antônio (Cord. ) Jovens  Urbanos- Sistematização de Uma Metodologia. São 

Paulo: CENPE,2008. 

SEE. Sistema de Estado de Educação. Disponível em www.educacao.mg.gov.br. Acesso em 08 de 

maio de 2012 

SINE- (Sistema Nacional de Emprego). http://www.mte.gov.br/sine/defaut.asp. Disponível em 

Acesso em 08 de fevereiro de 2012 

http://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2007-2010/2008/Lei/11.788/80.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2007-2010/2008/Lei/11.788/80.htm
http://www.osonhobrasileiro;com.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23337366
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.mte.gov.br/sine/defaut.asp


58 
 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, 

nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45 

SOUZA, Maria Luiza. Desenvolvimento de comunidade e participação. 3º ed. São Paulo: 

Cortez, 1991.    

TEXEIRA, Elenaldo Celso. O Papel das Políticas Publicas no Desenvolvimento Local e na 

transformação da Realidade. 2002- AATR-BA. Disponível em 

http://www.fit.br/home/link/texto/políticaspublicas.pdf.  

http://www.todospelaeducação.org.biblioteca. Acesso em fevereiro de 2012. 

http://www.cesgranrio.org.br/projetos/so…Acesso em janeiro de 2012. 

http://www.ipso.org.br/ Acesso em fevereiro de 2012 

http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/p… Acesso em fevereiro de 2012. 

Source: http://br.answers.yahoo.com/question/index. Acesso em março de 2012. 

Vhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23392460. Acesso em fevereiro de 2013. 

NICEF. A Situação da Adolescência Brasileira 2011- O direito de ser adolescente: 

Oportunidade para reduzir vulnerabilidade e superardesigualdades- Fundo das Nações Unidas 

para a Infância. Brasília :UNICEF, 2011.   

VIANA, Ana Luiza. Abordagens metodológicas em Políticas Públicas. Caderno de pesquisa nº 

05, NEPP, 1988. 

SPINOLA, Simone Brasil Quadros. Tese de mestrado. O Papel da Qualificação pelo SenaiBahia 

no DesenvolvimentoIndustrial período de 1998 à 2003.  

Site: www.amajf.org.brEmail: amajf@amajf.org.br 

SHIROMA, Eneida Oto (Org.). Política Educacional 4ª ed. Rio Janeiro: Lamparina, 2007. 

VIANA, Ana Luiza. Abordagens metodológicas em Políticas Públicas. Caderno de pesquisa nº 

05, NEPP, 1988. 

TELLES, Vera. “Sociedade Civil e a construção de espaços públicos” IN. Anos 90- Política e 

sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

TEXEIRA, Beatriz de Bastos. A participação da Comunidade na gestão democrática da escola- 

Democracia na Escola-Projetos de Dirigentes PROCAD Fase Escola Sagarana. Guia de Estudo 2. 

SPINK,Peter Clemente, Roberta (Orgs.) 20 experiências de gestão pública e cidadania. Rio de 

Janeiro: ED.2000. 

http://www.fit.br/home/link/texto/pol%EDticaspublicas.pdf
http://www.todospelaeducação.org.biblioteca/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23392460
http://www.amajf.org.br/

