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RESUMO 

Esse artigo tem por objetivo demonstrar as atividades desenvolvidas por ONGs no 
cenário atual da sociedade, descrever seu funcionamento, suas características e o 
meio pelo qual criadas. Por meio de estudo de caso, realizado com uma ONG da 
cidade de Jacareí, SP, pretende-se conhecer suas atuações, baseando-se em uma 
pesquisa exploratória descritiva, em que se buscou informações sobre o papel de uma 
ONG na sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

O número de Organizações não Governamentais cresceu consideravelmente 

no Brasil, na última década. Segundo dados da Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais (ABONG, 2010), no ano de 2010 haviam no Brasil 

cerca de 290,7 mil entidades. 

Na cidade de Jacareí, SP, cidade em que o estudo foi realizado, estão inscritas 

no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e em pleno funcionamento, 14 

Organizações Não Governamentais (CMAS-Jacareí, 2016). 

As ONGs existentes no Brasil atendem a diversas áreas da sociedade, desde 

aquelas voltadas a formação e educação, às ligadas a saúde e manutenção da 

qualidade de vida. São entidades focadas em crianças, em jovens, em adultos, em 

idosos e realizando atividades diversas que promovam inserção social. 

Segundo Onorati (1992), as ONGs ou Terceiro Setor, acabam abrangendo 

todas entidades que atuam no âmbito da sociedade civil. Essas entidades atuariam 

como agentes que buscam pelo desenvolvimento de uma sociedade inclusiva e 

democrática. 

O problema de pesquisa que guiará este artigo é “Como uma Organização Não 

Governamental pode contribuir com a inserção social de jovens em situação de 

vulnerabilidade?” 

 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral: 

Investigar o papel social das Organizações Não Governamentais (ONG) do Brasil. 



Objetivos Específicos: 

Estudar o trabalho desenvolvido pelas ONGs e seu papel social; 

Pesquisar o número de ONGs da cidade de Jacareí, SP. 

Conhecer o trabalho desenvolvido por uma das ONGs da cidade de Jacareí, SP 

 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa foi desenvolvida através de levantamento bibliográfica e estudo 

de caso em uma Organização Não Governamental (ONG) da cidade de Jacareí, SP, 

que atua com educação de jovens. A coleta de dados para o estudo de caso, se deu 

por meio de entrevista dirigida, contendo 12 questões abertas e foi realizada com a 

fundadora e diretora da ONG estudada. Os dados foram compilados em citações 

indiretas, tendo o cuidado para que não ocorressem distorções do que foi apresentado 

e citações diretas das respostas dadas pela entrevistada. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Na última década, o número de Organizações Não Governamentais (ONGs) no 

Brasil apresentou grande crescimento. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2008, on-line) "as organizações da sociedade civil 

possuem diversas finalidades, que, em seu conjunto, contribuem para aumentar a 

capacidade da sociedade de exercer a sua cidadania e desenvolver-se de forma 

sustentável." 

 Um estudo publicado em 2008 pelo IBGE registrou um grande de crescimento no 

número de ONGs criadas no Brasil. 

 

Figura 1: Crescimento de ONGs no Brasil 

 

Fonte: IBGE, 2008. 
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Ainda há dúvidas sobre as possíveis definições para o termo ONG. Segundo o 

artigo 2º do estatuto da Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais 

(ABONG), a definição de ONG enquadra-se: 

Para efeito do disposto neste estatuto são consideradas Organizações Não‐
Governamentais – ONGs, as entidades que, juridicamente constituídas sob a 
forma de fundação, associação e sociedade civil, todas sem fins lucrativos, 
notadamente autônomas e pluralistas, tenham compromisso com a 
construção de uma sociedade democrática, participativa e com o 
fortalecimento dos movimentos sociais de caráter democrático, condições 
estas, atestadas pelas suas trajetórias institucionais e pelos termos dos seus 
estatutos (MACHADO, 2012, on-line). 

As Organizações Não Governamentais são iniciativas que visam melhorar a 

sociedade como um todo, adotando medidas humanitárias, a fim de superar a pobreza 

e a exclusão social. Estas ONGs também conhecida como o terceiro setor, não tendo 

fins lucrativos e sustentando-se basicamente de doações. 

Hoje há basicamente 3 segmentos de ONGs no Brasil: 

Caritativas: aquelas que atuam com assistência a menores, mulheres e idosos 

que se encontram em situação de risco, seja físico ou psicológico (DELUIZ, 2002). 

Ambientalista: desenvolvem trabalhos sobre a preservação dos recursos 

naturais e patrimônios históricos (CAROLINE, 2016, on-line). 

Cidadãs: tem foco na cidadania, fiscalização e denuncia de qualquer tipo de 

violação aos direitos humanos, dando suporte necessário aos cidadãos sobre tais 

temas (DELUIZ, 2002). 

Usualmente as ONGs são juridicamente criadas como associações ou 

fundações. As Associações são formadas por um grupo de pessoas com uma 

finalidade em comum, sem visar o lucro. As fundações, por sua vez, constituem-se 

numa universalidade de bens ou direitos, dotados de personalidade e destinados a 

uma determinada finalidade social, estabelecida pelo seu instituidor (MORAIS, 2005). 

Segundo estabelece o Código Civil Brasileiro, associações são entendidas 

como a junção de pessoas que se reúnem e se organizam para fins não econômicos 

(BRASIL, 2002). 

Assim, associação é toda união de pessoas, promovida com um fim 

determinado, seja de ordem beneficente, literária, científica, artística, recreativa, 

desportiva ou política, entre outras, que não tenha finalidade lucrativa. “Sua finalidade 

pode ser altruística – como uma associação beneficente que atende a uma 



comunidade sem restrições qualificadas – ou não altruística, no sentido de que se 

restringe a um grupo seleto e homogêneo de associados” (BARBOSA, 2003, p. 13).  

Embora fundações e associações não tenham fins lucrativos, nada as impedem 

de criar atividades geradoras de renda; portanto todas suas atividades devem estar 

bem descritas em seu estatuto.  

Associação é feita pela união de pessoas, para um determinado fim. Já uma 

fundação, se forma pela organização de um patrimônio para um determinado objetivo. 

Não é possível criar uma fundação sem que haja algum patrimônio.  Ao serem criadas, 

ambas devem indicar qual é o seu objetivo, no caso das fundações, este fim é 

permanente e deve ser seguido. Nas associações há a possibilidade dos associados 

modificarem tal finalidade. 

Existem ONGs voltadas para várias áreas de atuação, algumas para 

assistência social onde seu foco e objetivo é prestar assistência para crianças, jovens 

e adultos que por algum motivo sofrem algum tipo de exclusão social. Elas atuam 

fazendo planejamento e execução de políticas públicas e de programas sociais 

voltados para o bem-estar coletivo e a integração do indivíduo na sociedade. Em 

penitenciarias e abrigos de menores propõem ações para reintegração dos 

marginalizados.  

Já as ONGs voltadas para o meio ambiente dedicam-se a formar e capacitar 

pessoas, bem como fortalecer organizações nas áreas de manejo dos recursos 

naturais, gestão ambiental e territorial e outros temas relacionados a sustentabilidade.   

Dentre os inúmeros segmentos e áreas de abordagem das ONGs a que será 

destacada nesse artigo é voltada para Educação.  

A iniciativa das ONGs voltadas para formação e educação de jovens tem por 

objetivo acolher crianças em situação de vulnerabilidade e dar suporte e apoio para 

sua formação. A profissionalização desses indivíduos e um processo fundamental 

para garantir a eficiência do projeto social voltado para essa área de atuação. A 

proposta destas ONGs é disciplinar e orientar os jovens, dar uma formação 

educacional voltada para uma área em especifico, inseri-los no mercado de trabalho 

e assim promover a integração social dos mesmos. Tais iniciativas não somente 

formam pessoas melhores mas também dão oportunidades para aqueles jovens que 

não tem um suporte e qualificação para ingressar no mercado de trabalho ou em 

alguma universidade.  



O Ministério Público, faz um acompanhamento das entidades (tanto 

Associações quanto Fundações), porém esse controle é mais efetivo no caso das 

fundações, exigindo inclusive o envio anual de relatórios contábeis e operacionais. 

Quanto às associações, este acompanhamento é menos rígido. 

 

O Estudo de Caso de uma ONG  

Para compreender como se dá a atuação de uma ONG, selecionou-se uma 

entidade para que fosse estudado seus aspectos internos e de atuação social. O 

principal meio de coleta de dados se deu pelo sitio eletrônico da ONG. A ONG em 

questão será tratada um nome fictício “ONG JOVENS APRENDIZES”, preservando 

assim sua identidade.  

A “ONG JOVENS APRENDIZES” é uma entidade de assistência social que 

atende pessoas com deficiência intelectual, através de serviços de proteção especial 

para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas famílias. A entidade atende ainda 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, em busca de garantir a defesa de 

direitos e o desenvolvimento de capacidades e potencialidades (serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos) 

Atuante na cidade de Jacareí, SP, a “ONG JOVENS APRENDIZES” busca 

promover a inclusão social de pessoas e iniciou suas atividades no ano de 1969. O 

primeiro atendimento era voltado para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) 

que eram acompanhados por seus irmãos, os quais aguardavam o término das 

atividades para o retorno para suas casas. A análise desta demanda de jovens que 

acompanhavam as PNEs, deu origem no ano de 1972, a um projeto com Jovens, 

chamado de Guarda Mirim. 

A partir de 1985, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

e a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) o projeto teve sua consolidação e 

ampliação de sua atuação. 

São Programas desenvolvidos pela “ONG JOVENS APRENDIZES” (JAM, 

2016): 

a.) Programa Pessoa com Deficiência Intelectual: com o objetivo de 

desenvolver ações que promovam a inclusão e a autonomia de PNEs. O Programa 

Aprendiz é responsável pela inserção em empresas de Jovens PNEs. 

b.) Alunos PNEs entre 6 e 14 anos e 11 meses, são envolvidos em atividades 

educacionais amparadas pela LDB. 



c.) Alunos PNEs entre 15 anos e 30 anos, participam de projetos de 

desenvolvimento de independência pessoal e inclusão. 

d.) Crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, podem participar do programa 

socioeducativo que tem por objetivo reduzir a vulnerabilidade social e a evasão 

escolar. 

e.) A educação para o Trabalho é desenvolvida com 168 adolescentes e 

adultos com deficiência intelectual, de camadas desfavorecidas da sociedade e 

promovendo o conhecimento, experiências e socialização. 

f.) O projeto Jardinagem e Hortifruticultura, busca qualificar profissionalmente 

jovens PNEs para a inclusão profissional e social. Este programa teve início em 2010 

e desde então formam concretizados 50 canteiros de hortaliças e um viveiro com 

1.000 (mil) mudas de árvores nativas da região.  

g.) Casa Lar: Em construção da unidade II, a casa lar tem a proposta de 

atender PNE com idade superior a 30 anos até a terceira idade, com foco em PNEs 

órfãos e abandonados pelas famílias. 

h) Programa de Atendimento ao Adolescente: este programa ter por objetivo 

capacitar o jovem para o mercado de trabalho, não sendo voltado para PNEs. Este 

programa é dividido em três projetos: Projeto Rumo a Empregabilidade (cursos de 2 

meses de duração, com carga horária de 128 horas, com acompanhamento 

pedagógico e social. Este projeto é voltado para jovens entre 15 e 16 anos); Projeto 

Jovem Aprendiz Petrobrás (que promove a inclusão social de jovens entre 16 e 19 

anos, em situação de vulnerabilidade social e a inserção no mercado de trabalho, 

amparado pela LEI 10.097/00); Projeto Aprendiz (formado por cursos de 24 meses, 

em que alunos entre 15 e 18 anos, são inseridos no mercado de trabalho e estudam 

por um período de 24 meses). 

 Os programas desenvolvidos pela entidade estão embasados basicamente em 

duas legislações: LEI 8.231/91 e a Lei 10.097/00. A LEI 8.231/91, determina no artigo 

93, que “empresas com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 

2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiências, habilidades” (BRASIL, 1991).  A 

LEI 10.097/2000, determina que empresas de médio e grande porte tenham em seu 

quadro de funcionários, adolescentes entre 14 e 24 anos, estabelecendo contrato de 

trabalho de no máximo 2 anos e com jornadas que favoreçam o trabalho e os estudos, 



sendo que os favorecidos participam de cursos de qualificação profissional, em 

escolas certificadas. 

 

RESULTADOS  

Em entrevista realizada com a fundada e diretora da “ONG JOVENS 

APRENDIZES”, a qual será tratada por Sra. D.T.P., pode-se conhecer a prática social 

da entidade.  

Questionada sobre as formas utilizadas para a manutenção da ONG, a Sra. 

D.T.P., conta que a entidade costuma buscar alternativas que possibilitem caixa 

financeiro, contando com a participação da população de Jacareí. Estas ações 

complementam as verbas governamentais, estaduais e municipais. A diretora da ONG 

salienta ainda que esses recursos sofrem rigorosas auditorias e aprovações. 

Questionou-se também quais as principais dificuldades enfrentadas pela ONG. 

Segundo a Sra. D.T.P., a primeira dificuldade é a colaboração das famílias, que na 

maioria dos casos não conseguem entender que o filho precisa de um tratamento 

especial, ou não compreendem a importância de um curso profissionalizante na vida 

destas PNEs. A segunda dificuldade é suprir as demandas de ordem financeiras, “uma 

vez que o governo (Federal, Estadual e Municipal), não conseguem cumprir com suas 

obrigações e funcionários e sindicatos não deixam de exigir seus direitos” (Sra. D.T.P., 

2016, informação verbal). 

A fundadora e diretora da ONG aponta que pessoas que trabalham com PNEs, 

precisam terem bem desenvolvidos a paciência e amor ao próximo, garantindo assim 

a integridade física e psíquica dos trabalhadores.  

A “ONG JOVEM APRENDIZ” possui uma parceria com diversas empresas da 

cidade, que absorvem mão de obra de jovens da entidade. Sobre este assunto, a Sra. 

D.T.P., conta que, dentro das limitações impostas imposta pelas leis federais, as 

empresas sempre estão cobrando um maior rendimento do jovem aprendiz, não 

questionando as origens e motivos pelo qual ele chegou na entidade e como este foi 

qualificado pela instituição. A diretora da ONG estudada ainda afirma que este projeto 

de inserção no mercado de trabalho possibilita ao jovem aprendiz a saída de uma 

condição de periferia social e exclusão, para um posicionamento cidadão. Atualmente 

a ONG possui parceria com 18 empresas situadas nas cidades de Jacareí, São José 



dos Campos e Guararema, as quais empregam os menores aprendizes que 

participam dos projetos. 

Como são diversos projetos desenvolvidos pela “ONG JOVEM APRENDIZ”, 

questionou-se qual o objetivo central da entidade. A diretora apresenta que os 

programas desenvolvidos visam “atender a população jovem que vive em 

vulnerabilidade social, tirando o jovem das ruas e fornecendo os requisitos básicos 

para conquistarem uma colocação no mercado de trabalho, dando a esse indivíduo a 

oportunidade de sonhar e mudar de vida” (Sra. D.T.P., 2016, informação verbal). A 

entrevistada ressaltou ainda que há necessidade de se trabalhar conceitos 

educacionais e motivacionais, uma vez que os jovens que participam dos projetos 

costumam apresentar características de insegurança e falta de perspectiva pessoal e 

profissional. 

A seleção de jovens para participação nos projetos da “ONG JOVEM 

APRENDIZ”, são realizados através da adesão espontânea do jovem, passando por 

um processo de avaliação e aprovação, são escolhidos os jovens de família carentes 

ou em situação de vulnerabilidade, encaminhados pelo Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), pelo Centro de Referência Especializado em Assistência 

Social (CREAS), Judiciário, Concelho Tutelar. As escolas estaduais também podem 

fazer indicação do jovem (D.T.P., 2016, informação verbal). 

Outra pergunta feita durante a entrevista com a Sra. D.T.P., foi sobre a vida de 

um jovem que passou pelo programa e qual o retorno que a ONG possui sobre essa 

experiência na vida do jovem. A entrevistada informa que,  

O jovem sai, com uma possibilidade de empregabilidade, na maioria dos 
casos eles são efetivados na empresa onde entrou como aprendiz, mudando 
completamente seu quadro inicial, o jovem se sente e é mais capacitado e 
por consequência se sente mais seguro e confiante de si, levando para sua 
família e para si, uma nova perspectiva de vida, com novos sonhos, metas e 
objetivos (D.T.P, 2016, informação verbal). 

Para finalizar a entrevista a Sra. D.T.P. (2016, informação verbal), conta que as 

empresas parceiras, além de cumprir uma exigência legal, ainda terão em seu quadro 

de funcionários “um jovem apto a exercer as funções básicas voltadas a 

administração, contribuindo com as atividades rotineiras da empresa e com o 

desenvolvimento da empresa”. Atualmente 128 jovens recebem amparo da “ONG 

JOVEM APRENDIZ” 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As ONGs vêm ganhando força e espaço na sociedade, o chamado terceiro 

setor é formado por entidades não governamentais criadas para prestar assistência e 

promover a inclusão social de crianças, jovens e adultos na sociedade. Bem como 

disponibilizar as mesmas condições e auxilio para um crescimento pessoal, social e 

profissional.  

A partir do estudo de caso foi possível constatar a importância dos projetos 

sociais embasados por ONGs e como tais iniciativas podem influenciar na formação 

de jovens para o mercado de trabalho.  

Com base em entrevista feita com integrantes da entidade JAM – Jacareí 

Ampara Menores pôde-se notar a necessidade que os organizadores têm de plantar 

no pensamento desses jovens um sonho, ou uma perspectiva de melhora. Tendo 

como meta incentivar a esperança, além de perspectiva de um futuro melhor, sendo 

que muitas dessas chegam até o projeto sem nenhum conhecimento de como a 

iniciativa funciona e algumas vezes por serem jovens de baixa renda, não enxergam 

a possibilidade de crescimento para si mesmo. 

É possível notar como o trabalho da JAM pode mudar toda uma sociedade 

futura, dando aos jovens de hoje as ferramentas necessárias para se tornarem bons 

cidadãos, e buscarem um desenvolvimento melhor para si e as pessoas ao se redor. 

É necessário que mais pessoas se mobilizem e lutem pela educação, pois quando a 

semente é plantada cedo, a chance de um bom resultado é melhor. Se todos os jovens 

da periferia começarem a ter maiores oportunidades de crescimento e uma busca 

mais justa por um emprego digno, aos poucos o cenário atual irá mudar, pois em 

conjunto a desigualdade social também diminuirá. 
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