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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa o Projeto Amigos da Escola, criado pela Rede Globo de Televisão no 

contexto da chamada crise do Estado e da emergência do Terceiro Setor. O objetivo geral foi 

analisar as interferências deste projeto na qualidade da educação pública, através da ação 

voluntária. Realizou-se um estudo de caso na Escola Profª Anália Simões de Oliveira Vaz, 

localizada no Município de Buíque-PE, no qual contemplou-se realização de entrevistas com 

a direção da escola, responsável pela implementação do projeto, a coordenadora do projeto 

nessa instituição, professores que vivenciaram a implementação do projeto, voluntários e a 

atual direção da mesma. Também foram analisados os documentos que contêm os 

fundamentos teóricos norteadores do projeto. Concluiu-se que houve uma contribuição muito 

limitada do Projeto Amigos da Escola no tocante à qualidade da Escola Anália Simões de 

Oliveira Vaz. Entretanto, tal experiência teve um significado importante para oportunizar aos 

voluntários desenvolverem um sentimento de pertencimento em relação à escola pública e se 

constituiu num experimento de amadurecimento democrático, uma vez que os mesmos 

conheceram a dinâmica escolar e perceberam a importância do Estado para a materialização 

de uma escola pública e de qualidade. 

Palavras-chave: Projeto Amigos da Escola, Buíque-PE , Educação pública e Voluntariado. 
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ABSTRACT 
 

This research analyzes the School’s Friends project, created by Rede Globo TV Network in a 

context called the State’s crisis and the emergence of the Third Sector. The general objective 

was to analyze the interferences of this project in the quality of the public education through 

the voluntary action. A study of case was carried out at Profª Anália Simões de Oliveira Vaz 

School, located in the city of Buíque-PE, and interviews were made with the principal of the 

school, who was responsible for the implementation of the project, the coordinator of the 

project in this institution, the teachers who lived the implementation of the project, the 

volunteers, and the present principal of the school. Also, documents that contain theoretical 

foundations to guide the project were analyzed. It was concluded that there was a limited 

contribution of the School’s Friends project in relation to the quality of Anália Simões de 

Oliveira Vaz School. However, this experience had an important significance to favor the 

volunteers to develop a feeling of belonging to the public school and this became an 

experiment of democratic maturity, since they learned about the dynamics of the school and 

understood the importance of the State for the materialization of a public school with quality.  

Key words: School’s Friends project, Buíque-PE, Public education and Volunteer. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal analisar as implicações do Projeto Amigos 

da Escola na qualidade da escola pública. Inicialmente, deve-se considerar necessário 

esclarecer que a escolha do programa Amigos da Escola enquanto objeto de pesquisa, não se 

deu de forma arbitrária, mas por algumas razões que serão aqui enunciadas.  

Primeiramente, o fato de se estar envolvido com a atividade docente no Estado de 

Pernambuco por mais de uma década, foi permitido um contato e o interesse no projeto em 

foco. 

Em Arcoverde, na qual milita-se como profissional da educação, existem seis escolas 

oficialmente cadastradas no Projeto Amigos da Escola: o Centro de Educação Especial, a 

Escola Municipal Dom Severino Mariano de Aguiar, a Escola Municipal Francisco de Assis 

Brito, a Escola Antônio Japiassu, a Escola Carlos Rios e a Escola Senador Vitorino Freire; 

porém nenhuma delas desenvolve efetivamente o projeto. Este fato particularmente chamou a 

nossa atenção. Em Pernambuco, são 681 escolas cadastradas no Projeto Amigos da Escola, 

embora esse número não corresponda à realidade visto que as escolas, mesmo cadastradas, na 

sua maioria, não implementaram o projeto em tela. 

Um segundo fator pelo qual considera-se  relevante essa pesquisa  é o fato de o 

programa Amigos da Escola ser um fenômeno ainda recente, havendo uma lacuna na produção 

de textos nos quais sejam analisadas as possibilidades e os limites do projeto para a 

consolidação de uma educação pública e de qualidade. Assim, esta pesquisa proporciona a 

possibilidade de contribuir com o estudo de um projeto nacionalmente conhecido.  

A priori, para que se possa analisar o projeto Amigos da Escola faz-se 
necessário que se compreenda o mesmo em um dado contexto 
histórico, com suas características e especificidades. O Amigos da 
Escola é o programa criado pela Rede Globo - TV Globo e emissoras 
afiliadas -, em 1999, para o fortalecimento da escola pública de 



 
 

   
 

  
 12  

 
 

educação básica por meio do trabalho voluntário e da ação solidária 
(AMIGOS DA ESCOLA, 1999). 
 

O referido projeto foi lançado pela citada Rede televisiva no ano 2000, tendo por base o 

princípio da colaboração voluntária com o intuito de fortalecer as ações educacionais que as 

escolas já desenvolvem em articulação com a sociedade, como também o de ajudar a iniciar 

novas ações, através do estímulo à participação comunitária, visando um melhor desempenho 

dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

É importante destacar que a Rede Globo não está se comprometendo em oferecer ou 

angariar recursos financeiros para a educação pública através do projeto Amigos da Escola, 

como muitos pensaram. Ela objetiva utilizar sua força mobilizadora para estimular o trabalho 

voluntário e a ação solidária, fato este que poderá ou não se constituir em uma ação de caráter 

complementar às ações educacionais do poder público. 

De acordo com o projeto, a educação, embora seja um dever do Estado, a comunidade, 

através de pessoas ou grupos, também pode e deve ajudar desenvolvendo ações focalizadas, de 

preferência onde o Estado não tem respondido às reais demandas para a garantia de uma escola 

pública de qualidade. 

O projeto tem como foco as escolas públicas municipais e estaduais do Ensino 

Fundamental, partindo do pressuposto de que as ações conjuntas de professores, pais, alunos e 

pessoas da comunidade melhoram a mesma e a qualidade da educação. 

Este projeto tem uma coordenação nacional e núcleos regionais em todas as áreas do 

País, coordenados por representantes da TV Globo e das emissoras afiliadas, em parceria com 

Secretarias de Educação, ONGs, Universidades, e outras instituições públicas e privadas. 

O projeto teve inicialmente o apoio do Ministério da Educação, da Parmalat, do Itaú, da 

Telemar, da Petrobrás e suporte técnico do CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária), o qual é responsável pela elaboração dos sete 

fascículos norteadores da atuação do mesmo: Saúde; Estímulo à Leitura; Reforço Escolar; 



 
 

   
 

  
 13  

 
 

Voluntários e Parceiros; Gestão Escolar; Esportes e Artes, Instalação e Equipamentos. Hoje os 

parceiros são o Faça Parte, a UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação) e o Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação). 

O projeto Amigos da Escola estimula a participação dos voluntários através de 

campanhas de mobilização através da mídia televisiva com o intuito de apoiar a direção da 

escola para que esta possa melhor realizar as suas atribuições.  

Os objetivos do projeto, disponíveis no site http://amigosdaescola.globo.com, estão 

assim formulados:  

1. contribuir com a educação pública fundamental, por meio da mobilização pública da 

sociedade para o exercício da responsabilidade social; 

2. fortalecer a formação e a organização de ações voluntárias para colaborar com a 

educação pública, interagindo com diretores, professores e funcionários das escolas. 

Neste sentido, o projeto, de acordo com as informações disponíveis neste site, tem por 

finalidade redirecionar o tipo de percepção que a sociedade tem em relação à educação, através 

do estímulo à participação das pessoas externas à escola, como agentes voluntários, e 

permitindo assim, que as mesmas presenciem o cotidiano escolar contribuindo para a 

intensificação e consolidação das relações estabelecidas entre escola, família e comunidade.  

Para cadastrar as escolas é necessário acessar o site  http://amigosdaescola.globo.com  e 

preencher um formulário para torná-las formalmente vinculadas e poderem receber os 

fascículos que orientam o projeto (anexo 1).  

As pessoas interessadas em participar do projeto devem procurar uma escola, na qual 

irão preencher e assinar um termo de adesão para o trabalho voluntário, termo este que visa 

evitar para a escola problemas de ordem trabalhista ou judicial futuros (anexo 2). 

A decisão do diretor em abrir a escola à ação voluntária não se constitui em uma ação 

meramente burocrática. A presença dos voluntários interfere no cotidiano escolar. Novas 
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relações se estabelecem no âmbito do espaço pedagógico, sendo necessário antes uma reflexão 

coletiva sobre a participação voluntária e os limites dessa participação. 

Parece que esse momento de decisão por parte do diretor da escola 
quanto à participação ou não da escola no Projeto Amigos da Escola 
não se circunscreve apenas ao preenchimento de uma ficha de 
inscrição. Ele envolve uma tomada de decisão que deve ser fruto de um 
processo de discussão coletiva, de amadurecimento sobre questões 
como: voluntariado, participação da comunidade na escola, o que é que 
se entende por participação, em que nível deve se dar essa participação, 
que tipo de trabalho pode ser feito pelo voluntário – amigo da escola – 
e o que se limita ao trabalho do profissional formado no exercício da 
profissão. Essa discussão se faz necessária principalmente porque a 
presença de voluntários na escola tem, de certa forma, causado um 
certo desconforto entre alguns professores, conforme atestam algumas 
falas de voluntários (MARTINS BÜHRER, 2002, p. 50). 
 

No site www.cenpec.org.br, há uma série de descrições (downloads dos fascículos) 

sobre a forma como a participação pode se efetivar, tais como o ensino de habilidades 

profissionalizantes, reconstrução da identidade da comunidade através de cantigas, fotos, etc. 

Os participantes auxiliam em atividades como: preparo e distribuição da merenda, digitação de 

textos, arrumação da sala de leitura, organização de recreio e de exposições de trabalhos, 

confecção de jogos e outros materiais para alunos, limpeza etc. Além disso, eles contribuem 

promovendo campanhas de doação ou levantamento de fundos para aquisição de novos 

equipamentos e materiais (TV, vídeo, fitas de vídeo, computadores, equipamentos esportivos, 

mobiliário, instrumentos musicais e outros), e também oferecendo-se para acompanhar 

crianças aos atendimentos especializados (médico, dentista, fonoaudiólogo, terapeuta, 

fisioterapeuta etc.), assim como levar crianças pequenas à escola, trazendo-as de volta à casa, 

quando os familiares não podem fazê-lo. 

A participação pode se dar não só no espaço da escola, como em casa e 
em outros espaços da comunidade. Todos podem participar? Familiares 
dos alunos, vizinhos e outros moradores da comunidade, pessoas 
aposentadas, estudantes, profissionais com diferentes conhecimentos, 
escolas de magistério, faculdades e universidades, escolas particulares, 
associações de moradores, empresas, sindicatos e associações de 
classe, organizações não governamentais, fundações, clubes de 
serviços e outras (AMIGOS DA ESCOLA, 1999). 
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De acordo com o projeto, os voluntários podem atuar em diversos campos: gestão 

escolar, reforço escolar, estímulo à leitura, artes e esportes, saúde na escola, instalações e 

equipamentos escolares. Todas as formas de atuação, quaisquer que sejam, visam apoiar os 

alunos nas suas atividades escolares com o intuito que aprendam de maneira satisfatória, 

atraindo, de volta para escola, os alunos faltosos e desistentes.  

É possível participar também colaborando na montagem de bibliotecas, incentivando a 

leitura, organizando e promovendo atividades culturais, artísticas e esportivas, desenvolvendo 

ações de saúde preventiva, e orientando, inclusive, a busca do atendimento médico, e ajudando 

na conservação da escola e seus equipamentos. 

O Programa propõe que esse auxílio se dê incentivando os alunos faltosos e 

desinteressados, reunindo colegas e oferecendo-se como monitores de atividades escolares, 

esportivas, culturais e recreativas. Acrescente-se a isso a disposição dos participantes do 

projeto em ensinar a esses alunos algo que eles sabem fazer, desde a utilização de um 

instrumento musical até o ensino de uma língua estrangeira, participando de mutirões de 

limpeza e conservação da escola e de seu entorno, como também, envolvendo-se no 

desenvolvimento de campanhas da escola em educação ambiental. As empresas podem 

participar, inserindo-se em campanhas desenvolvidas pela escola ou por outras entidades, 

visando o benefício da mesma, colocando à sua disposição produtos, serviços, espaço físico, 

recursos humanos e materiais.  

Esta participação empresarial também pode ocorrer através da celebração de convênios, 

objetivando assessorar a escola em área específica de conhecimento da empresa–, patrocínio 

de eventos, instituindo premiações pedagógicas e promovendo cursos e palestras. 

O setor empresarial pode envolver-se também participando, com a 
equipe escolar, do planejamento, execução e avaliação de projetos 
educativos, disponibilizando seus especialistas para assessorias 
específicas..., realizando pesquisas e estudos que ofereçam reflexões ou 
indiquem soluções para questões da escola, organizando propostas de 
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estágio para as diferentes áreas [...] As organizações tais como escolas 
particulares, universidades podem ajudar participando das reuniões da 
escola e colocando-se à disposição para o enfrentamento das 
necessidades educacionais da região, identificando, junto com a escola, 
as causas locais que provocam a evasão escolar e propondo alternativas 
de solução articulando, com outros grupos, ações de mobilização para 
combater o analfabetismo, o trabalho infantil e a evasão escolar, 
envolvendo as Rádios Comunitárias no esforço pela solução dos 
problemas educacionais da região, desenvolvendo programas 
articulados com a escola para acelerar a aprendizagem de alunos com 
defasagem de idade e série e com dificuldade de aprendizagem, 
atendendo diretamente crianças e jovens encaminhados pela escola 
para reforço escolar, atividades culturais, esportivas etc., oferecendo 
seus espaços para complementar as atividades educativas, promovendo 
encontros de formação integrada para educadores de ONG e da escola, 
envolvendo o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e o Conselho Tutelar na solução dos problemas 
educacionais da região, auxiliando as famílias no acompanhamento 
escolar de seus filhos e estimulando-as a participar mais efetivamente 
nas decisões da escola, participando, com a escola, de campanhas de 
saúde e de educação ambiental (AMIGOS DA ESCOLA, 1999). 
 

Nos últimos tempos é possível vislumbrar um número crescente de empresas privadas 

que expressam comprometimento com projetos sociais, o que não deixa de ser louvável. No 

entanto, tal compromisso não corresponde a seus objetivos primários, o que  faz pensar que há 

algo mais que o sentimento de solidariedade e de comprometimento social quando ocorrem 

essas ações. 

Acredita-se que o comprometimento voluntário da empresa privada pode representar 

mais que responsabilidade social e nesse sentido levanta-se algumas questões: que tipo de 

retorno esperam essas empresas ao desenvolverem esse tipo de ação? Até que ponto essas 

ações, muitas vezes pontuais e que não atingem as metas estabelecidas, objetivam apenas criar 

uma imagem positiva do empresariado?  

A implantação desses projetos pode indicar um objetivo maior do que contribuir com a 

educação pública, como se pode evidenciar no conteúdo presente em um dos sites da Rede 

Globo: 

Para a sua empresa, participar do Amigos da Escola é uma excelente 
oportunidade para associar sua marca/produto ao apoio à educação no 
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Brasil. Estão previstas ações de mobilização com cobertura jornalística, 
flashes nacionais, materiais impressos distribuídos nas escolas, 
campanhas nacionais temáticas, divulgação presencial em congressos 
sobre educação, eventos e encontros regionais. Os Patrocinadores 
contarão com inserções nos programas Ação, Jornal Nacional, 
Fantástico e Jornal Hoje, assinatura nas campanhas de mobilização e 
nos flashes dos Dias Temáticos e presença no site do Amigos da Escola 
na internet (PROJETO INSTITUCIONAL AMIGOS DA ESCOLA, 
2006). 
 

Diante dessa constatação, o que se pode desejar como retorno e pode se ter em vista 

não é, ou pelo menos, não é somente a contribuição com a educação pública através da ação 

voluntária e sim o lucro dado a sua natureza privada.  É interessante perceber que a atividade 

em questão pode proporcionar a possibilidade de um retorno financeiro para as empresas que 

se prontificarem a fazer parte do projeto. 

A preocupação com esta temática também nos instigou a analisar a ideologia da 

colaboração voluntária, que vem surgindo significativamente em vários setores da vida social 

de forma muito intensa e, mais especificamente, no campo da educação. Entende-se que a 

ideologia da colaboração voluntária articula-se às transformações atravessadas pelo Estado 

num processo de minimização crescente de sua intervenção na área social.  

Diante de todo o exposto, levanta-se como problemática central da pesquisa: Quais as 

implicações do projeto Amigos da Escola na qualidade da escola pública? 

Definiu-se como objetivo geral:  

• Analisar implicações do projeto Amigos da Escola na qualidade da escola  

pública. 

Já, enquanto objetivos específicos: 

• Analisar os pressupostos teóricos do projeto Amigos da Escola; 

• Relacionar as recentes transformações na natureza do Estado e a 

emergência da ideologia da colaboração voluntária;  
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• Articular as iniciativas de colaboração voluntária presentes no projeto 

Amigos da Escola com a idéia de responsabilização social, propagada nos 

meios de comunicação e no discurso empresarial;  

• Analisar a opinião de professores, gestores e voluntários sobre as 

implicações do projeto Amigos da Escola na qualidade da escola pública. 

Enquanto campo de investigação analisou-se a Escola Municipal Anália Simões de 

Oliveira Vaz, na qual observou-se a materialização dessas ações voluntárias em um espaço 

geográfico e social caracterizado pela ausência da intervenção do Estado no atendimento das 

demandas para a concretização de condições sociais dignas, como também para a efetivação de 

uma escola pública de qualidade. A ausência do Estado na área social do local  escolhido para 

a realização da pesquisa, fica evidente a partir de um relato disponível no site do Amigos da 

Escola sobre o envolvimento dessa escola com esse projeto: 

Na comunidade da Vila Guanumbi, a maioria das crianças passa fome 
e tem pouca assistência familiar. O resultado é um alto grau de 
analfabetismo mesmo em crianças que freqüentam a escola há anos 
(AMIGOS DA ESCOLA, 1999). 
 

Desta forma, o encaminhamento metodológico consistiu em um estudo de caso do 

projeto Amigos da Escola, vivenciado na Escola Municipal Professora Anália Simões de 

Oliveira Vaz, localizada no município de Buíque – PE. A escolha dessa escola justifica-se pelo 

fato dela representar um espaço carente da presença efetiva do Estado no atendimento às 

demandas sociais e por ela ser uma das poucas escolas na qual a experiência, de fato, 

materializou-se e em que são registrados resultados positivos da sua implementação. 

Optou-se pelo estudo de caso porque acreditou-se ser esta estratégia ideal para analisar 

o comportamento das pessoas envolvidas no projeto, observando suas razões, relações e 

contribuições a partir da ação voluntária proposta, dando um enfoque contemporâneo ao fato 

ao analisar seus componentes.  
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Ao se debruçar sob essa realidade, surgiu a inclinação para compreender o Projeto 

Amigos da Escola apenas como um instrumento de formação ideológica, contudo, percebeu-se 

que, desta forma, vislumbraria-se uma visão reducionista.  

Neste aspecto, a leitura de Pedro Demo (DEMO, 1995)  foi muito pertinente, pois a 

partir dela passou-se a considerar a historicidade do Projeto e seus condicionantes, ao se 

compreender que toda a análise social deve considerar não só as implicações de ordem 

econômica e política, mas também toda a subjetividade dos atores envolvidos. 

Através da realização de entrevistas semi-estruturadas com participantes nas atividades 

do projeto na escola citada, tais como os professores, coordenadores, diretores e os voluntários 

cadastrados, coletou-se dados sobre as maneiras de representação da participação e da 

responsabilidade estatal com a educação e outros pontos relacionados às atividades realizadas 

no âmbito do programa mencionado. Foi feita uma análise dos pressupostos e fundamentos 

político-ideológicos que norteiam o referido programa, através da apreciação de documentos 

em que se manifesta a filosofia do mesmo. 

A operacionalização da pesquisa se deu da seguinte forma: 

(a) No primeiro momento de realização da pesquisa analisou-se os princípios presentes 

nos documentos que registram a filosofia do programa, observando até que ponto existe uma 

relação do Programa Amigos da Escola com os princípios contidos na reestruturação do 

Estado neoliberal; 

(b) Na segunda etapa, iniciou-se o processo de entrevistas, durante o qual foram 

entrevistados professores, coordenadores, diretores e os voluntários cadastrados da escola na 

qual o programa foi implementado, objetivando analisar as implicações do Programa Amigos 

da Escola, na Escola Municipal Anália Simões de Oliveira Vaz. 

O presente relatório, além desta introdução, contem dois capítulos e as conclusões. No 

primeiro capítulo situou-se o Projeto Amigos da Escola no contexto da reestruturação do 
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Estado. Apresentou-se uma análise a respeito da compreensão voluntária que norteia o Projeto 

em epígrafe e discutiu-se o quanto a colaboração voluntária é capaz de contribuir para a 

construção de uma escola de qualidade. 

No segundo capítulo, analisou-se a retórica do voluntariado presente no Projeto Amigos 

da Escola. Também, neste capítulo, analisou-se a experiência vivenciada na Escola Municipal 

Anália Simões de Oliveira Vaz, tendo como referência, para tal análise, as entrevistas 

realizadas com os professores da escola com vínculo efetivo e os voluntários. 

Finalmente, a conclusão no qual explicitou-se os limites e a contribuição do Projeto 

Amigos da Escola, na referida unidade de ensino. 
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CAPÍTULO 1 – A REFORMA DO ESTADO, O TERCEIRO SETOR O 

VOLUNTARIADO 
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 1.1 –  O voluntariado no contexto da reforma do Estado 

 

Para que se possa situar historicamente a emergência do projeto Amigos da Escola num 

contexto de transformações macro econômicas que norteiam a implementação das políticas 

públicas do Brasil nos últimos anos, acredita-se ser conveniente abordar o processo de reforma 

do Estado. Entretanto, antes de dar início a essa abordagem, é imprescindível tecer algumas 

considerações sobre o Estado e sua importância no processo de consolidação da hegemonia 

capitalista. 

Este Estado será aqui entendido como organização política que, a partir 
de um determinado momento histórico, conquista, afirma e mantém a 
soberania sobre um determinado território, aí exercendo, entre outras, 
as funções de regulação, coerção e controle social - funções essas 
também mutáveis e com configurações específicas, e tornando-se, já na 
transição da modernidade, gradualmente indispensável ao 
funcionamento, expansão e consolidação do sistema econômico 
capitalista (AFONSO, 2001, p.3). 
 

Compreende-se que o Estado surge a partir das necessidades geradas pelo processo de 

implantação e consolidação do capitalismo enquanto modo de produção, ao trazer consigo a 

necessidade de submeter as oligarquias locais e as aristocracias rurais às necessidades 

econômicas da época. Tornou-se de extrema relevância a presença de um Estado forte, “dotado 

de legitimidade política e capacidade de tributação, capaz, portanto, de exercer o controle 

social e impor em seu território um sistema jurídico que garantisse a ordem e permitisse o 

funcionamento do mercado capitalista”. (BRESSER, 1999, p. 1). 

Esse Estado forte foi consolidado e cumpriu, de fato, o seu papel na composição do 

capitalismo enquanto modo de produção e da burguesia enquanto classe social, mas não só, 

pois e garantiu a implementação (pelo menos em parte) da assistência social pública às 

camadas menos favorecidas através das políticas públicas .  

O Estado provedor consolida-se entre a década de 30 e o final da 2ª Guerra Mundial 

nos países desenvolvidos, logo após a queda da bolsa de valores de New York, assumindo a 
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tarefa de reestruturar e impulsionar uma economia em crise.  Nesse contexto, irá se 

consubstanciar a consolidação da seguridade social e a aplicação de inovações políticas 

realizadas pelos funcionários do Estado. 

Percebe-se a existência de um contexto econômico que impunha a necessidade da 

intervenção do Estado como condição necessária à própria manutenção do modelo capitalista, 

ao experimentar uma crise cíclica de repercussão mundial.  

Entretanto, este Estado conseguiu transformar um contexto de crise em um momento 

de oportunidade, desencadeando um processo de prosperidade econômica, impulsionado pela 

implantação de políticas públicas, destinadas a promover a recuperação da economia, 

favorecendo a criação e a concentração industrial, graças às políticas inovadoras. Devido às 

medidas adotadas, a economia consegue, não apenas se recuperar, mas crescer 

prodigiosamente. Como conseqüência, nesse contexto, a possibilidade de arrecadação fiscal se 

amplia, e o Estado interventor pôde  consolidar-se. 

Nesse contexto de prosperidade econômica, o Estado passa a assumir para si, não só a 

regulamentação, a coerção e o controle social, mas, também, o atendimento à assistência social 

universalizada, atendendo as pressões advindas das lutas políticas. 

De acordo com BRESSER (1997) 

Nos anos 50 tornou-se um lugar comum a idéia de que o Estado tinha 
um papel estratégico na promoção do progresso técnico e da 
acumulação de capital, além de lhe caber a responsabilidade principal 
pela garantia de uma razoável distribuição de renda. Entretanto, estes 
êxitos levaram a um crescimento explosivo do Estado não apenas na 
área da regulação, mas também no plano social e no plano 
empresarial. Para isto cresceu a carga tributária, que de 5 a 10 por 
cento no início do século passou para 30 a 60 por cento do Produto 
Interno Bruto dos países, e aumentou o número de burocratas 
públicos, que agora não se limitavam a realizar as tarefas clássicas do 
Estado. O Estado tornava-se um Estado Social-Burocrático na medida 
em que, para promover o bem-estar social e o desenvolvimento 
econômico, contratava diretamente, como funcionários públicos, 
professores, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, artistas, etc. 
(p.13). 
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Este contexto é marcado pela presença de um Estado forte, isto é, muito mais que 

regulador, é um Estado provedor, que atendia não só as pressões do mercado, mas também, as 

demandas sociais, pois possuía capacidade financeira e administrativa para executar as suas 

decisões. 

O Estado torna-se o grande impulsionador do desenvolvimento econômico e o 

provedor da assistência social, devido a sua capacidade de atender aos interesses do mercado e 

de investir nas demandas sociais. Entretanto, essa condição não obteve processo de 

continuidade, as demandas sociais e econômicas cresceram em descompasso com o 

crescimento da arrecadação, fazendo com que o mesmo encontrasse dificuldades em controlar 

o déficit orçamentário.  

Vale salientar, entretanto, que os êxitos sociais obtidos, nos países subdesenvolvidos 

não obtiveram o mesmo alcance dos países desenvolvidos. No primeiro caso, o Estado 

desenvolvimentista cuidou de potencializar o crescimento da economia industrial, visto que as 

elites nacionais não tinham capitais suficientes para fazê-lo; no segundo caso, os países 

desenvolvidos já gozavam de um pleno desenvolvimento industrial, o que possibilitava ao 

Estado, maior poder de arrecadação e investimento social.  

No contexto dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a principal meta do 

Estado era que esses países transitassem da condição de agrários exportadores, para a condição 

de industrializados. Desse modo, garantiria o crescimento da economia e a criação de novos 

postos de trabalho que, naquele momento representava a grande demanda social. A 

implementação da assistência social, no que diz respeito à saúde e à educação, principalmente, 

foi  efetivada em menor medida, e ainda hoje não lograram a universalização, representando 

conquistas a serem garantidas no âmbito da Sociedade. 

Contudo, não se esperava, ainda no século XX, é que após o momento de prosperidade 

desse Estado provedor, seguiria-se um momento de crise desse modelo de regulação, mais 
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precisamente na década de 70, que passaria a indicar a crise do então modelo de intervenção 

estatal.  

Nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento essa crise tem suas origens na 

diminuição da capacidade de arrecadação do Estado, desencadeada por um processo de 

internacionalização da economia num contexto de crise do petróleo, de endividamento dos 

países devedores junto à OPEP. A partir de então desencadeou-se os ajustes estruturais 

propostos pelo  Banco Mundial, motivando uma série de políticas anti-sociais, comumente 

designadas de receituário neoliberal.  

A partir dos anos 80, a eclosão da crise de endividamento internacional abriu espaço 

para uma ampla transformação do papel até então desempenhado pelo Banco Mundial e pelo 

conjunto dos organismos multilaterais de financiamento.  

De um Banco de Desenvolvimento, indutor de investimentos, o Banco 
Mundial tornou-se o guardião dos interesses dos grandes credores 
internacionais, responsável por assegurar o pagamento da dívida 
externa e por empreender a reestruturação e a abertura dessas 
economias, adequando-as aos novos requisitos do capital globalizado 
(DOURADO, 2002, p.4).   

 
Esse receituário se caracteriza por um conjunto de práticas que visam equilibrar as 

finanças estatais através da redução da presença do Estado no provimento das demandas 

sociais e da adoção de um novo posicionamento por parte das agências de financiamento 

multilaterais, que, a princípio, tinham suas práticas orientadas para o desenvolvimento de 

projetos sociais, passando a configurar uma postura de intervenção internacional, por parte 

dessas agencias, a qual prioriza a adoção de medidas que têm por objetivo promover o 

desenvolvimento econômico dos países membros, ficando para o segundo plano o 

desenvolvimento social. 

Daí por diante, tem início um movimento de redução gradativa do poder do Estado 

provocando uma retração das políticas sociais. A partir desse contexto tornou-se lugar comum 

na literatura contemporânea a proposição da falência do Estado de Bem Estar Social, cujas 
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principais causas apontadas eram a crise no modo de intervenção do Estado, o modelo 

burocrático de administração e o gasto excessivo por parte do governo, que teria provocado 

uma crise fiscal.  

Essa crise vai desencadear um receituário neoliberal de minimização do Estado no 

processo de enfrentamento da nova conjuntura internacional: 

Esse processo, que teve sua origem quando o modelo de Estado 
estruturado pelos países desenvolvidos no pós-guerra entrou em crise 
no final da década de setenta. Esse modelo de Estado – que se primava 
por estar presente em todas as faces da vida social -, contribuiu para 
modificar e desgastar significativamente suas relações com a sociedade 
civil e com suas instituições. A resposta para esse problema, em 
princípio, foi a adoção de um modelo neoliberal-conservador. As 
políticas propostas na década de oitenta, em decorrência da 
necessidade de reformar o Estado, restabelecer seu equilíbrio fiscal, e 
equilibrar o balanço de pagamentos dos países em crise, foram 
orientadas com a única preocupação: reduzir o tamanho do Estado e 
viabilizar o predomínio total do mercado (PEREIRA, 2004, p.1). 
 

Todo o discurso dos neoliberais apontava para uma perspectiva de o Estado diminuir o 

seu tamanho (custos e estrutura material) para que pudesse garantir a estabilidade da economia 

nacional, de maneira que fosse possível a reprodução da economia capitalista, ficando em 

segundo plano a assistência social. 

A recomendação contida na proposta neoliberal-conservadora, 
entretanto, mostrou-se descabida de sentido econômico e político. 
Ficou evidenciado, depois de algum tempo, que a solução não estaria 
no desmantelamento do aparelho estatal, mas em sua reconstrução. 
Assim, passou a prevalecer o entendimento que era preciso construir 
um Estado para enfrentar os novos desafios da sociedade pós-
industrial. Esse Estado deveria ser capaz de garantir o cumprimento 
dos contratos econômicos, bem como ser forte o suficiente para 
assegurar os direitos sociais e a competitividade de cada país no 
cenário internacional (PEREIRA, 2004, p.1). 
 

Esse posicionamento deflagrou o movimento em defesa da reforma do Estado. Os 

neoliberais compreenderam que o desmantelamento do Estado, ou sua minimização não seriam 

suficientes para garantir a reprodução do capital, em um contexto globalizado. Nessa 

perspectiva, o mercado, continuou a exigir um Estado forte, em oposição à proposição de um 
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Estado fraco, que não significava necessariamente um Estado grande, mas um Estado capaz de 

garantir a estabilidade econômica e a reprodução do capital. 

A redução das taxas de crescimento econômico, a elevação das taxas de desemprego e 

o aumento da taxa de inflação, entre outras, eram apontadas como conseqüências da crise do 

Estado, sendo por isso pleiteada a sua reforma tal como expressa ex-ministro BRESSER 

(1997): 

A reforma do Estado é vista freqüentemente como um processo de 
redução do tamanho do Estado, envolvendo a delimitação de sua 
abrangência institucional e a redefinição de seu papel. Dado seu 
crescimento excessivo neste século, as esperanças demasiadamente 
grandes que foram nele depositadas pelos socialistas, e as distorções de 
que o Estado afinal foi vítima, essa perspectiva é essencialmente 
correta (p.21). 

 

Esta perspectiva enfatiza a forma de intervenção do Estado e o atendimento às 

demandas sociais como foco da crise do Estado, desconsiderando que o Estado interventor, 

não fez investimentos apenas na área social, entretanto, a assistência social passa a ser a vilã da 

reforma do Estado.     

Franco reforça, em seu discurso a necessidade da reforma do Estado: 

A reforma do Estado é a grande reforma que temos pela frente. Ela 
deverá ser iniciada mas jamais deverá ser concluída a curto prazo. A 
médio prazo, ela pressupõe quase que uma refundação da  res pública, 
a mudança das relações do Estado com a Sociedade e a gestação de um 
novo modelo de Estado (FRANCO, 1999, p.273). 
 

Realmente o Estado não tem sido eficiente nas suas relações com a sociedade, 

principalmente quando se refere aos menos favorecidos. Tal fato deve levar a defender o 

repensar da sua atuação no tocante à satisfação das demandas dessa parte da sociedade. 

Entretanto, direcionar para a iniciativa privada o atendimento às demandas sociais, tal como 

propôs o MARE, representa um risco de ampliar o processo de exclusão, em que hora se 

encontra a grande parte da sociedade brasileira. 

Em contraste com os requisitos de uma visão abrangente e 
multidimensional da reforma do Estado capaz de ultrapassar os 
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estreitos limites de uma concepção minimalista de democracia, a 
proposta do MARE não alcançou o objetivo de eliminar os pontos de 
estrangulamento da administração pública brasileira, bem como os 
vícios do passado. A orientação básica do governo esteve voltada para 
as questões relativas à crise fiscal e à preservação da austeridade 
orçamentária (DINIZ, 2001, p.7). 
 

Todavia, questiona-se se essa reforma, de caráter economicista, tão veemente defendida 

por BRESSER e seus pares, pautada na defesa de um Estado regulador, será capaz de garantir 

aos cidadãos, as demandas sociais que o mesmo não conseguiu ofertar em sua plenitude? 

BRESSER (1997) defende que, com a reforma, o Estado passe apenas a oferecer as atividades 

que, segundo o ex-ministro, é de sua competência.   

Pereira (2004) e Bresser (1997) atribuem a crise do Estado a um crescimento 

“explosivo” do seu tamanho, a um gasto excessivo com a implementação das políticas sociais, 

a burocracia estatal e ao processo de globalização. Essas razões teriam levado o Estado a um 

desequilíbrio fiscal, sendo necessário a reforma do Estado para reequilibrar a balança de 

pagamentos. 

A proposição da reforma do Estado está associada a um novo modelo de intervenção 

estatal. Nessa perspectiva, as atividades, anteriormente ofertadas no âmbito do Estado, passam 

a ser compreendidas como excessivas (BRESSER, 1997). Essa proposição fica clara, ao 

postular a divisão de tarefas do Estado em atividades exclusivas e não exclusivas. 

As atividades exclusivas são compreendidas como as atividades nas quais o Estado 

exerce o monopólio, definição de leis, justiça, segurança, representação no exterior, 

arrecadação de impostos, regulação do mercado; e, as atividades não exclusivas, por sua vez, 

são definidas como as atividades que podem ser ofertadas sem que haja um monopólio do 

Estado, basicamente as atividades ligadas à área social, educação, saúde e ao desenvolvimento 

científico. 

Atividades exclusivas de Estado são, assim, atividades monopolistas, 
em que o poder de Estado é exercido: poder de definir as leis do país, 
poder de impor a justiça, poder de manter a ordem, de defender o país, 



 
 

   
 

  
 29  

 
 

de representá-lo no exterior, de policiar, de arrecadar impostos, de 
regulamentar as atividades econômicas, fiscalizar o cumprimento das 
leis [...] Entretanto, além dessas atividades, que caracterizam o Estado 
clássico, liberal, temos uma série de outras atividades que lhe são 
exclusivas correspondentes ao Estado Social. Em essência são as 
atividades de formular políticas na área econômica e social e, em 
seguida, de realizar transferências para a educação, à saúde, à 
assistência social, à previdência social, à garantia de uma renda 
mínima, o seguro desemprego, à defesa do meio ambiente, a proteção 
do patrimônio cultural, o estímulo às artes. Estas atividades não são 
todas intrinsecamente monopolistas ou exclusivas, mas na prática, dado 
o volume das transferências de recursos orçamentários que envolvem, 
são de fato atividades exclusivas de Estado (BRESSER, 1999, p.23). 
 

Nesta proposição fica evidente o papel secundário que assume a assistência social. O 

Estado aparece apenas como fomentador das políticas sociais. Estas políticas entretanto não 

deixam de existir, como também não deixa de existir a capacidade do Estado em financiá-las, 

porém a iniciativa privada cada vez mais assume um papel importante na oferta dos serviços 

sociais. 

No meio, entre as atividades exclusivas de Estado e a produção de bens 
e serviços para o mercado, temos hoje, dentro do Estado, uma série de 
atividades na área social e científica que não lhe são exclusivas, que 
não envolvem poder de Estado. Incluem-se nesta categoria as escolas, 
as universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, as 
creches, os ambulatórios, os hospitais, entidades de assistência aos 
carentes, principalmente aos menores e aos velhos, os museus, as 
orquestras sinfônicas, as oficinas de arte, as emissoras de rádio e 
televisão educativa ou cultural, etc. Se o seu financiamento em grandes 
proporções é uma atividade exclusiva do Estado – seria difícil garantir 
educação fundamental gratuita ou saúde gratuita de forma universal 
contando com a caridade pública - sua execução definitivamente não o 
é. Pelo contrário, estas são atividades competitivas, que podem ser 
controladas não apenas através da administração pública gerencial, mas 
também e principalmente através do controle social e da constituição 
de quase-mercados (BRESSER, 1997, p. 25). 
 

Estabelecidas atividades sociais como tarefa não exclusiva do Estado, demonstra que, o 

que está em pauta é o fim da assistência social, enquanto direito público. Nesse sentido, 

enfatizamos a relevância de se defender um Estado eficaz no desempenho de suas tarefas no 

âmbito da cobertura social, contrapondo-se ao teor economicista direcionador de sua reforma, 

defendido por todos aqueles que objetivam que o Estado, cada vez mais, minimize sua atuação 
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ao atendimento das demandas das elites empresariais.  Estas elites, preocupadas com a 

reprodução do capital ao nível global, simplificam as análises sociais e econômicas e 

defendem que: 

Bastaria o governo promover certos ajustes e o país encontraria, feitas 
as reformas, o caminho da modernidade, via desenvolvimento. Com 
este, todos os problemas estruturais do Brasil seriam superados e a 
dignidade do cidadão, enfim, restabelecida [...] Uma bela história e 
uma forma simplista de compreender as reformas institucionais. 
Pressupunha-se a existência de harmonia, estabilidade e continuidade 
de determinada situação social, que com ajustes, tornar-se-ia 
democrática, justa e igualitária (SILVA Júnior, 2002, p.202). 
 

É interessante o modo como é entendido o processo de exclusão social, no contexto da 

crise e reforma do Estado, parecendo ser possível, com apenas algumas medidas de ordem 

administrativa, o país galgar simultaneamente a prosperidade econômica e o desenvolvimento 

social. Nesse contexto, torna-se fundamental compreender que reforma e justiça social não são  

palavras sinônimas, desse modo não se pode confundir, reforma do Estado com eqüidade 

social. 

 

 Reforma e eqüidade são palavras que assiduamente têm freqüentado 
os discursos políticos, os documentos técnicos e a literatura científica 
nas últimas décadas. Como recurso de retórica têm servido a distintos 
espectros ideológicos, adequando-se a diferentes propostas e 
propósitos. Como conceitos, têm suscitado inúmeras discussões que 
não logram muito consenso, seja sobre definições, seja sobre 
operacionalização. Em termos técnicos e metodológicos têm merecido 
muita atenção dos estudiosos, consultores e pesquisadores, 
desenvolvendo-se instrumentos de medida e de implementação de 
políticas pró-eqüidade, que, de novo, alavancam diferentes agendas e 
projetos políticos (ALMEIDA, 2002, p.1). 
 

Para que a reforma do Estado seja capaz de promover a eqüidade social é de 

fundamental importância, repensar os princípios éticos desta reforma, de maneira que ela não 

atenda apenas aos interesses do mercado. 

Não que a reforma não deva acontecer, ou que os serviços sociais não possam ser 

eventualmente oferecidos por instituições privadas. Mas isto não pode representar o 

afastamento do ou a minimização do Estado no provimento às demandas sociais. 



 
 

   
 

  
 31  

 
 

Percebe-se que o pensamento reformista tem um caráter permeado por uma visão 

estritamente e estrategicamente economicista que passou a nortear a agenda das políticas 

públicas brasileiras, caracterizadas pela redução dos recursos. Agenda esta que amplia a 

exclusão das camadas economicamente desfavorecidas em nome da consolidação do status de 

modernidade do Estado brasileiro. 

A diretriz de focalização das políticas sociais tem origem na tese de 
que, sob condições de limitação de recursos, o investimento público é 
mais eficaz quando direcionado a porções do território nacional ou 
subgrupos populacionais para os quais esse benefício resulte maior 
impacto positivo. Essa orientação implica o rompimento do princípio 
da universalidade dos direitos e conduz à segmentação das políticas 
sociais, que assumem progressivamente a configuração de programas 
compensatórios destinados a mitigar a pobreza. No limite, a tendência 
à segmentação da política educacional pode levar a escola pública a 
deixar de ser o espaço de convivência e formação comum para a 
cidadania, para se converter na alternativa daqueles que não podem 
pagar pelo ensino privado. Como o subfinanciamento é crônico e as 
políticas educacionais não asseguram que a escola pública proporcione 
um ensino de qualidade, a educação deixa de cumprir a função de 
democratização de oportunidades e acaba também encapsulada na 
lógica do apartheid social, reproduzindo e aprofundando as 
desigualdades preexistentes (DI PIERRO, 2001, p.3). 

 

Neste contexto valoriza-se a prática de ações voluntárias, e os ajustes postos para a 

modernização do Estado seriam justamente o caminho da substituição da oferta dos serviços 

sociais por estratégias focalizadas e pontuais de cunho filantrópico. Contudo, é válido salientar 

que isso não é capaz de resolver o processo de alargamento e aprofundamento da exclusão 

social derivados do atual modo de produção hegemônico  que induz à ausência de políticas 

públicas inclusivas. 

De acordo com Dourado (2002, p. 3) : 

O Estado brasileiro, historicamente caracterizado como ente 
partidariamente vinculado aos interesses do setor privado, configura-se 
por uma enorme dívida social no sentido de alargamento dos direitos 
sociais e coletivos, ou seja, da esfera pública. Desse modo, a inserção 
do país na lógica neoliberal, como coadjuvante no processo de 
globalização em curso, sintonizado às premissas de liberalização 
econômica, desregulamentação financeira, alterações substantivas na 
legislação previdenciária e trabalhista e, fundamentalmente, na 
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intensificação dos processos de privatização da esfera pública, tem sido 
apresentada pelos setores dirigentes como um claro indicador de 
modernização. 
 
 

Modernização esta proposta no discurso do ex Presidente da República, o Senhor 

Fernando Henrique Cardoso: 

Essa lógica, propõe, ainda, o enxugamento da máquina estatal e a 
privatização de bens e serviços em que a reforma do Estado é 
entendida como superação de “visões do passado de um Estado 
assistencialista e paternalista por meio da transferência da produção de 
bens e serviços à sociedade, à iniciativa privada” (CARDOSO apud 
DOURADO, 2002, p.2).  
 

Transferência esta que se viu concretizar na emergência de projetos de cunho 

voluntário em seu governo, tais como o projeto Amigos da Escola e todas as ações do 

Comunidade Solidária. Projetos permeados pela promessa de modernização do Estado e do 

atendimento às carências sociais relegam a assistência social à condição de desmonte, tal como 

foi observado por Silva Júnior (2002). 

Por ter se difundido a compreensão de minimização, como estratégia a ser seguida para 

a modernização do Estado brasileiro, temos observado, nos últimos anos, o provimento do 

atendimento das carências sociais serem atribuídos à iniciativa privada, afirmando-se, como 

justificativa para tal atitude, a ineficiência dos serviços públicos.  

Esse contexto de retração do Estado no financiamento das políticas públicas de 

assistência social irá contribuir para o florescimento de estratégias funcionais ao discurso 

neoliberal de minimização do Estado, desencadeando um movimento que implica na super 

valorização de ações voluntárias e de filantropia nas áreas de saúde, educação, proteção 

ambiental, entre outros, substituindo o direito universal da cobertura social por iniciativas 

focalizadas. 

De acordo com SOUZA (1996): 

nesse contexto, flexibilização passou a ser prioridade aos governos que 
necessitam reduzir gastos, repassando atividades que eram 
consideradas atribuições do Estado (ofertadas de forma sistêmica, 
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ancoradas no principio da igualdade) para a responsabilidade social da 
comunidade, a partir das iniciativas de colaboração voluntária 
individual, comunitárias ou empresariais, que conseguem manter a 
oferta daquelas atividades por um montante menor de recurso 
financeiro, à custa da desregulamentação do serviço público e, 
portanto, da desarticulação de sua oferta sistêmica, substituindo-as por 
atividades pontuais, focadas na redução da pobreza, abandonando o 
princípio da igualdade (p.11). 
 

Nessa perspectiva de redução de gastos, viu-se emergir no governo de FHC diversos 

projetos sociais pautados na prática voluntária, tais como, o Comunidade Solidária e o Amigos 

da Escola, configurando-se enquanto estratégia de equacionamento dos recursos financeiros 

estatais  mas também como um viés de construção  ideológica ao propagar que a fragilidade na 

qualidade na oferta dos serviços sociais deixará de existir no momento em que cada um fizer a 

sua parte. 

A compreensão de que tais políticas são demarcadas por opções e 
interesses sociopolíticos articulados às mudanças no cenário 
contemporâneo, que se traduzem na apreensão das determinantes 
históricas que balizam o processo de reforma do Estado brasileiro. Essa 
lógica implica alterações no campo das políticas públicas, 
especialmente ao das políticas sociais, na medida em que estão em 
curso propostas e projetos que se configuram pela minimização do 
papel do Estado, marcado pela interpenetração das esferas pública e 
privada em detrimento da primeira (DOURADO, 2002, p.1). 
 

A manutenção do direito à assistência social tem sido abortada em função da sua 

substituição por ações focalizadas, respaldadas em atos de benevolência. Diante da crise da 

presença do Estado na sociedade, constrói-se um discurso em favor do individualismo 

pragmático, deixando pessoas e grupos entregues à sua própria sorte ou, na melhor das 

hipóteses, a uma rede comunitária de solidariedade.  

Dessa forma, a ideologia presente nestas políticas públicas, que tem, como meta 

primordial, a restrição da presença do Estado em setores estratégicos, contribui para a 

formação de ações funcionais à estratégia de desresponsabilização do Estado. Isto se dá pela 

oferta privada da assistência  social, direcionada para o atendimento das demandas sociais, 

enquanto movimento substitutivo e não complementar ao Estado, fato este merecedor, por 
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parte de toda a sociedade de uma discussão mais específica sobre a responsabilidade do 

Estado. 

Daí o risco de o Estado legitimar, através da mídia, a idéia de que a 
questão da pobreza no país, a educação de má qualidade prestada à 
população, entre outros problemas sociais, depende da solidariedade da 
sociedade civil e não de políticas sociais compromissadas com a 
qualidade de vida da maioria da população (MARTINS BÜHRER, 
2002, p.110). 
 

Nessa perspectiva, dada às condições de desmonte do poder de financiamento estatal e 

a perda relativa de sua autonomia percebe-se que a prática voluntária é ideologicamente 

funcional à estratégia de minimização do Estado no provimento das demandas sociais. O 

Estado acentua sua capacidade de investimento na direção da reprodução do capital e fomenta 

ideologicamente a sociedade a assumir responsabilidades no campo social, principalmente pelo 

incentivo ao voluntariado. 

Pela falta do referencial político que toda essa situação acarreta, 
quando a mídia lança um projeto como o Amigos da Escola e, 
principalmente pela forma ideológica com que o faz, os indivíduos 
acabam por se convencer da necessidade de envolvimento em tais 
ações. No entanto, o fazem individualmente, em ações isoladas e, 
principalmente, sem um compromisso político maior. As ações dos 
Amigos da Escola têm se limitado à participação dos indivíduos na 
mera assistência aos excluídos do direito a uma educação de qualidade. 
É uma ação voluntária que procura minimizar os efeitos das más 
condições das escolas públicas, da falta de recursos do ensino público 
no país e, conseqüentemente, da má qualidade desse ensino. Trata-se 
de uma atuação sobre os efeitos de uma estrutura desigual. Podemos 
inferir que seus limites podem estar no fato de ser uma intervenção 
sobre as conseqüências e não sobre as causas (MARTINS BÜHRER, 
2002, p. 80). 
 

Essa afirmativa de Martins aproxima-se à primeira fase do Projeto Amigos da Escola, 

quando a Rede Globo, em parceria com o Estado, orientado pela ideologia neoliberal de 

retração do atendimento às demandas sociais, lançam para a sociedade um projeto que objetiva 

melhorar a qualidade da educação pública através da participação voluntária pragmática 

utilitarista da comunidade na escola.  
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Afirma-se que a ação dos voluntários é pragmática utilitarista porque eles atuam 

diretamente sobre os efeitos da falta de investimentos públicos na educação e ao tentar suprir 

esta demanda, não compreender quais as suas razões. Ou seja, não compreendem a razão de 

faltar material pedagógico para a escola, não entendem as razões do insuficiente quadro de 

recursos humanos para as atividades escolares; e, por fim,  não esclarecem o porque da falta de 

estrutura física ou da falta de manutenção dessa estrutura. 

É válido ressaltar que, ao não compreender o cerne dessas condições de sucateamento 

da escola pública, esses voluntários vão voltar suas atenções para o provimento dessas 

carências caracterizando uma ação estritamente utilitária e funcional à reforma Estado. 

Na medida em que os recursos do Estado deixam de ser suficientes para manter o 

padrão de crescimento capitalista e ao mesmo tempo financiar as demandas sociais por 

serviços públicos de qualidade, o funcionamento dos serviços públicos mantidos pelo Estado 

se deterioram, pois não podem ser mantidas sem recursos, causando a impressão de que o 

declínio da qualidade desses serviços decorre do fato de ser público. 

Com a nova configuração da economia mundial, no contexto da globalização e da 

transnacionalização empresarial, há necessidade real do Estado em adotar estratégias 

adequadas à nova realidade, para ele poder não só continuar mantendo o padrão de reprodução 

do capital, mas  também garantir o atendimento às demandas sociais que no caso brasileiro 

sempre foram restritas   

Entende-se que o Estado não é irreformável. Contudo, não pode-se compreender e 

aceitar que esta redefinição de funções do Estado, particularmente na questão do 

financiamento das ações sociais, venha a se caracterizar por um movimento de diminuição da 

participação estatal e ascensão da filantropia. A construção de um Estado eficiente deve passar 

pela democratização do mesmo, na qual a população tenha condições reais de participar das 

decisões e verificar o alcance de sua intervenção. Ou seja, o Estado deve sofrer uma reforma 
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em outra direção. Deve antes de tudo voltar-se para a ampliação dos direitos sociais e para uma 

maior participação da sociedade na definição e avaliação de suas ações, condição esta que 

passa necessariamente pela luta política advinda dos setores excluídos da sociedade. 

As ações de minimização e eficiência estatal estão atendendo às pressões do viés 

normativo da dívida externa, ao impor o ajustamento estrutural, o controle do déficit público, o 

controle da inflação, a privatização, a desregulamentação da economia, construindo o 

sentimento apologético e salvacionista da reforma, como pode-se perceber no discurso 

altamente ideológico dos neoliberais ao mitificar o papel do mercado. 

Vão retomar a tese clássica de que o mercado é a única instituição 
capaz de coordenar racionalmente quaisquer problemas sociais, sejam 
eles de natureza puramente econômica ou política. Daí a preocupação 
básica da teoria neoliberal em mostrar o mercado como um mecanismo 
insuperável para estruturar as decisões de produção e investimentos 
sociais (TEIXEIRA, 1996, p.196). 
 

Nesse contexto é fomentado o descrédito com relação aos serviços sociais públicos, a 

esta altura, já deteriorados e sobrecarregados, levando a crer que o privado é mais eficiente que 

o público, sem questionar, contudo, que a “falência” do setor público passa necessariamente 

pela questão do financiamento, já que os fundos de financiamento têm sido arrebatados pelo 

setor privado. 

 Acredita-se ser fundamental a construção de uma rede universal de proteção social de 

caráter estatal que “explicite o dever do Estado”. Não se pode aceitar que as carências sociais 

sejam relegadas ao âmbito privado, em que as famílias, a comunidade, as instituições 

religiosas e filantrópicas devam constituir uma rede de solidariedade para suprir a “ineficiência 

do Estado”, embora não se negue a sua importância no sentido de complementaridade.  

Isso se dá em função da diminuição dos financiamentos de assistência 
social, da diminuição do Estado nas ações de cunho social, nascendo 
dessa forma um voluntariado, sinônimo de exercício de cidadania, de 
solidariedade, de comprometimento com a construção de uma 
sociedade mais justa, que vem preencher de certa forma os 
conseqüentes espaços deixados. Tal voluntariado vem atuar na área 
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social, com vistas a combater os efeitos emergenciais e, é claro, sem 
alcance às causas da desigualdade social (TEIXEIRA, 1996, p. 6). 
 

Todo o ideário de retirada do Estado e de redução do seu tamanho surge como reação à 

crise econômica, sem enfrentar o fator real dessa crise que são as contradições que o sistema 

capitalista não conseguiu responder. Surge, então, o Terceiro Setor, atuando no sentido 

substitutivo ao Estado em áreas que este tem constitucionalmente responsabilidade, tal como 

nos mostra MONTANO (2002, p. 19) 

O debate do “terceiro setor” desenvolve um papel ideológico 
claramente funcional aos interesses do capital no processo de 
reestruturação neoliberal, no caso, promovendo a reversão dos direitos 
de cidadania por serviços e políticas sociais e assistenciais universais, 
não contratualistas e de qualidade, desenvolvidas pelo Estado e 
financiadas num sistema de solidariedade universal compulsória. 
 

Neste aspecto entende-se ser de fundamental importância analisar o papel que o 

Terceiro Setor tem assumido no âmbito da assistência social e o reflexo dessas ações no 

atendimento as demandas sociais no contexto de minimização do Estado, sendo esta a 

discussão que irá permear esta pesquisa. 

 

1. 2 – O Terceiro Setor  

 
 

Ao tentar compreender o papel do Terceiro Setor no processo de reforma do Estado, 

considerou-se de extrema importância esclarecer o que vem a ser, de fato, este conceito.  

O seu surgimento está situado na Europa do século XIX. Tem raízes ideológicas 

heterogêneas que perpassam desde o socialismo em suas diversas manifestações, ao 

cristianismo social e ao próprio liberalismo com o intuito de diminuir o isolamento do 

indivíduo perante o Estado, contribuindo para a construção de uma autonomia associativa no 

combate às mazelas advindas da Revolução Industrial.  
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O Terceiro Setor possui uma vasta amplitude conceitual, não existindo consenso ao seu 

respeito. SANTOS (1998), entende que o conceito é representado por uma definição vaga e 

residual: 

Um vastíssimo conjunto de organizações sociais que não são nem 
estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais que, por um lado, 
sendo privadas, não visam fins lucrativos, e por outro, sendo animadas 
por objetivos sociais, públicos ou coletivos, não são estatais (p. 5).  
 

Essa definição, não é clara, e representa a dificuldade em conceituar o Terceiro Setor. 

Esse obstáculo se confirma no discurso de FRANCO (1999), quando afirma que esta 

designação não abrange a amplitude do que lhe é atribuído, pois: 

Incluem-se no Terceiro Setor: as entidades beneficentes e assistenciais; 
as entidades culturais, científicas e educacionais; as entidades 
recreativas e esportivas; as fundações privadas (inclusive as 
empresariais) e as organizações não-governamentais. Incluem-se 
também no Terceiro setor as entidades beneficentes, assistenciais, 
culturais, científicas, educacionais, recreativas e esportivas vinculadas 
a religiões, igrejas ou assemelhadas (seitas, sociedades, congregações, 
irmandades ou ordens de caráter filosófico ou teosófico – como , 
maçonaria, as teosofias, os rosa-cruzes.). Incluem-se ainda no Terceiro 
setor as organizações de caráter corporativo e as entidades 
representativas patronais e profissionais (como os sindicatos, as 
federações, as confederações e as centrais de empregados e de 
empregadores, as associações de classe e de categoria profissional 
estabelecidas por base territorial, por unidade produtiva ou por ramo de 
atividade). Da mesma forma, incluem-se no Terceiro setor as 
associações de beneficio mútuo (caixas, fundos) ou de defesa de 
interesses setoriais não difusos (como associações de mutuários, de 
moradores, de usuários de determinados serviços, de consumidores de 
determinados produtos, etc.). Incluem-se, igualmente, aquelas 
organizações de defesa ou promoção de interesses e direitos gerais 
difusos e comuns (como as associações de defesa dos direitos dos 
consumidores, os grupos que lutam pelo respeito aos direitos humanos 
etc.). Fazem parte também do Terceiro Setor todas as associações 
voluntárias estruturadas na forma de redes, articulações e movimentos 
sociais, que lutam por objetivos de inclusão social e de cidadania no 
seu sentido mais amplo. Por último embora possa parecer estranho e 
inusitado, incluem-se no Terceiro Setor as organizações religiosas e 
assemelhadas e as organizações políticas de caráter partidário (p. 283-
284).  
 

Diante dessas abordagens, constatou-se a dificuldade de delimitar esse conceito, já que  

elas incluem uma vasta amplitude de organizações que se denominam Terceiro Setor, mas, 
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que, muitas vezes, não passam de organizações, que têm, como única preocupação o lucro. 

Todavia, utilizam essa fachada para ter acesso a crédito, subsídios e benefícios fiscais, nada 

tendo haver, de fato, com a eqüidade social. Assim é visto esse quadro se confirmar com muita 

evidência na atualidade (CLEMENTE, 2006). 

Por todas essas organizações poderem ser nomeadas como Terceiro Setor, pode-se 

afirmar, de modo absoluto, a existência da dificuldade em delinear a sua classificação, porém, 

não obstante a isso, observa-se o aumento crescente de instituições que se autodenominam do 

Terceiro Setor. De acordo com Calderón (2005, p.10), este crescimento tem sido estimulado 

graças a fatores tais como: 

1. o surgimento da responsabilidade social como um novo código ético 
que deveria nortear as ações dos empresários; 

2. a emergência de empresas  ou organizações a elas vinculadas, como 
exemplo: fundações, enquanto agentes financiadores ou 
disponibilizadores de projetos sociais; 

3. a eufórica expansão da responsabidade social como uma nova 
tentativa de mercado, definindo as estratégias de publicidade, 
marketing e propaganda; 

4. o investimento do governo do ex-presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, por meio do Conselho da Comunidade Solidária, 
na criação de um ambiente jurídico institucional favorável à 
institucionalização da atuação do terceiro setor; 

5. a ampla e irrestrita adesão por parte da maior rede de televisão do 
país e da mídia em geral, estimulando e promovendo ações voltadas 
ao desenvolvimento do voluntariado. 

 
O delineamento das causas da expressiva valorização do Terceiro Setor, tem uma 

estreita relação com o contexto sócio-econômico e político, marcado pela retração do Estado, 

na oferta da assistência social, que cria uma demanda favorável à emergência do Terceiro 

Setor, enquanto estratégia de mercado. Nesse contexto, verifica-se a existência de um aparato 

legal, que regula e valoriza a prática voluntária.  

Entretanto, nesse momento em que o Terceiro Setor emerge com tanta força, no âmbito 

da assistência social, há a preocupação da possibilidade dele não representar verdadeiramente a 
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concretização da vontade geral e, sim, um rearranjo de forças e de grupos poderosos e 

privilegiados em prol de seus interesses particulares. 

Segundo Calderón (2005, p. 9), a emergência do  Terceiro Setor “é um movimento que, 

para muitos entusiastas, representaria o fim da luta de classes ou do conflito social, uma luz no 

final do túnel, na medida em que seria o condutor para transformar a realidade o que, para 

muitos, seria um sonho impossível”. Representaria, o encontro e o estabelecimento de laços de 

pertencimento entre as empresas e os cidadãos. 

De acordo com Fernandes, (Apud NEPOMUCENO, 2004, p. 27) o Terceiro Setor 

expressa uma negação ao não governamental e ao não lucrativo, nem é Estado, primeiro setor, 

nem é mercado, segundo Setor, mas é, ao mesmo tempo, capaz de mobilizar a iniciativa 

particular num sentido público.  

Nesse sentido, parece que o Terceiro Setor, se define, mais pelo que não representa, 

não é mercado, e não é Estado, do que pelo que se constitui na verdade. Sendo privado, é 

caracterizado pelo interesse público, e sendo público, apresenta a condição de não ser Estado. 

A consolidação do Terceiro Setor poderá também expressar um fazer político, que não 

seja baseado em relações patrimonialistas, muito menos individualistas. Podendo, assim, 

significar a consolidação da participação da sociedade na tomada de decisões, não ficando ela 

a mercê das decisões tomadas em gabinetes. 

Nesse espaço antagônico, entre o público e o privado, estabelece-se o Terceiro Setor, 

permeado pela ideologia da colaboração voluntária, personificada em projetos tais como o 

Amigos da Escola que, sendo um Projeto de Responsabilidade Social Empresarial ou 

Coorporativa, não visa fins lucrativos (em tese), mas é movido por interesses sociais e 

coletivos de prover as necessidades da população economicamente menos favorecida nos 

espaços em que o Estado não tem conseguido assegurar uma educação pública e de qualidade. 

Entende-se por Terceiro Setor: 
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[...] O conjunto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas 
pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-governamental, 
dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, da filantropia e 
do mecenato, expandindo o seu sentido para outros domínios, graças 
sobretudo à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas 
manifestações na sociedade civil (FERNANDES apud CALDERON, 
2005, p.9).  
 

Em consonância com o que está posto, torna-se evidente, não apenas o quanto pode ser 

difícil conceituar, muito mais, delimitar os interesses  subjacentes ao interesse benevolente da 

atuação do Terceiro Setor. Tanto, ele pode ser funcional num momento em que se prega a 

reforma do Estado e sua minimização no financiamento das políticas sociais; como ele pode 

ser também a expressão de um novo modelo de relação entre Estado, empresas e cidadãos, 

visando garantir a oferta dos serviços sociais. 

De acordo com SANTOS (1998), a emergência do Terceiro Setor em países periféricos 

como o Brasil, articula-se à reforma do Estado; e a sua colaboração na reinvenção solidária e 

participativa do Estado, está articulada com  quatro debates fundamentais: a localização 

estrutural do Terceiro Setor entre o público e o privado; a organização interna no tocante à 

transparência e à responsabilização; redes nacionais e transnacionais e as relações do Terceiro 

Setor com o Estado. 

Para SANTOS (op. cit.), como já foi citado anteriormente, o primeiro debate não se 

constitui em uma tarefa de pequena envergadura, muito pelo contrário, percebe-se, aí, uma 

complexidade profunda visto que se consideramos o fato de ter sua ação pautada em critérios 

de eficiência gerencial, podería-se afirmar que o Terceiro Setor está mais próximo da iniciativa 

privada. Porém,  se considerarmos seus fins de ajuda e cooperação como impulsionadores de 

sua ação estaria perto do setor público. Mas não é tão simples como pode  parecer. 

Devido à complexidade do tema, ainda de acordo com SANTOS (1998) podería-se 

afirmar que o Terceiro Setor tem a virtude de combinar a eficiência do setor privado e a 

eqüidade do setor público, mas essa definição não expressa a realidade em sua totalidade visto 



 
 

   
 

  
 42  

 
 

que, dependendo do serviço prestado pelo Terceiro Setor, este pode estar próximo ao setor 

privado, mesmo quando tem em suas ações preocupações humanitárias, como outras ações 

que, tendo fins públicos,  não podem ser expressas em dinheiro. Mais uma vez confirmando a 

dificuldade em delimitar o Terceiro Setor entre o espaço público e o privado. 

O segundo debate, segundo o autor, trata da organização interna, transparência e 

responsabilização, incluindo também a questão da heterogeneidade do Terceiro Setor. 

Algumas instituições são formalmente organizadas, outras não. Nos países periféricos e semi 

periféricos, os padrões normativos são, na maior parte das vezes, determinados pelos agentes 

de financiamento externos  gerando um conflito de responsabilização. 

Tal autor compreende que essa responsabilização se dá de duas maneiras. A primeira, 

sob a forma de responsabilização ascendente, ou seja, o atendimento às exigências dos 

doadores internacionais, em nível de prestação de contas, é o que garante a continuidade dos 

financiamentos. Ao mesmo tempo, cria-se uma dependência muito forte em relação aos 

agentes de financiamento externo limitando,  conseqüentemente, a autonomia dos Estados 

nacionais. A segunda maneira se apresenta, por sua vez, de responsabilização descendente, isto 

é, refere-se às prioridades e orientações dos membros que fazem parte dessas organizações ou 

que serão por elas servidas. Esses membros têm responsabilidade não só com os credores 

externos, mas também com as comunidades que sofreram as ações dessas organizações. No 

caso de conflito de interesses e prioridades, o lado que dispõe de financiamento é sempre 

muito mais forte.  

Se os credores externos se submetessem aos interesses das organizações do Terceiro 

Setor, ao invés do contrário visto que são estas organizações beneficiadas com as doações que 

subordinam-se aos interesses dos doadores, a possibilidade de alienação, estaria posta para 

ordem dos credores externos, pois ao se submeterem às exigências daqueles que recebem a 



 
 

   
 

  
 43  

 
 

ação sem que houvesse uma prestação de contas e a devida transparência da mesma, estariam 

agindo de forma alienada. 

A exemplo disso, nos países periféricos, viu-se, de certo modo, uma sobreposição das 

redes formais em relação às redes informais de organizações sociais, manifestada 

principalmente no setor rural, onde a ajuda e a solidariedade se configuram em uma forma de 

paternalismo autoritário e a participação se transforma em sujeição. 

No terceiro debate é proposto a questão das relações entre as organizações do Terceiro 

Setor e o impacto no fortalecimento do setor no seu conjunto. Ou seja, embora suas ações 

sejam voltadas para o interesse público, suas organizações sempre estão confinadas em um 

determinado âmbito, de modo que os resultados de sua atuação têm um caráter restrito e 

pontual. 

 O quarto debate diz respeito às relações entre o Terceiro Setor e o Estado nacional. Em 

alguns contextos, sua constituição transita da proibição, para uma forte limitação das 

organizações e à utilização dessas organizações como mero instrumento da ação do Estado. 

Entretanto, as lutas democráticas que permearam a existência do Estado-Providência, nos 

países subdesenvolvidos, permitiram, em alguns casos, emergir um Terceiro Setor, que, ao 

mesmo tempo manteve relações de distanciamento e cooperação com o Estado. Fato que 

possibilitou a constituição de parcerias significativas com o Estado no âmbito das políticas 

sociais. 

Sendo possível relações múltiplas, entre o Estado e o Terceiro Setor, variados serão os 

seus resultados, dependendo da forma em que se efetive a interação entre os atores. Entretanto 

não se pode desconsiderar essas relações à luz da reforma do Estado. 

Embora haja uma compreensão da necessidade de se constituir um novo 

direcionamento na forma de fazer política, assusta o fato de o tão popularmente chamado 

Terceiro Setor ser chamado à tona e evidenciado com tanta premência. Assusta, não pela suas 
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qualidades inerentes ao princípio da comunidade – cooperação, solidariedade, participação, 

eqüidade, transparência, democracia – e, sim, pela possibilidade de atuar como amortecedor 

dos ataques neoliberais às conquistas do Estado-Providência, colocando a atividade voluntária 

em caráter substitutivo ao papel do Estado. 

Compreende-se que o papel do Terceiro Setor na reforma do Estado ou na “reinvenção 

solidária e participativa do Estado” não está tão clara e definida, e dependerá do poder de 

organização dos diversos atores sociais e de seu grau de autonomia. Portanto, não se trata mais 

da crise do Estado, mas de que modelo de representação se quer constituir. O Estado-

empresário ou o Estado-novíssimo-movimento-social? A primeira concepção está articulada à 

crença do Estado irreformável, alinhado sob o pensamento empresarial em que Estado deve 

executar suas funções exclusivas (quais são elas?) e tudo o mais deverá ser privatizado. O 

Estado-novíssimo-movimento-social, por sua vez, propõe-se como alternativa à égide 

mercantil que seria uma articulação entre o Estado e a comunidade, a égide da comunidade no 

sentido de se criar uma organização política mais forte que o Estado, mas que tem neste o seu 

articulador. (SANTOS, 1998, p.13). 

Segundo Calderón (2005), o Terceiro Setor é um movimento que possibilita a 

convergência de dois grandes paradigmas – o paradigma da esfera política e o paradigma da 

esfera econômica – que possuem diferentes aspirações, trajetórias históricas e embasamentos 

teóricos.   

 Isso significa que o terceiro setor seria um caminho para a 
consolidação da democracia, a mudança social e a construção de uma 
sociedade mais justa e solidária. Por outro, contribui para consolidar o 
paradigma econômico-liberal, que sustenta a expansão do 
neoliberalismo no âmbito global, considerado por muitos autores como 
um “remédio milagroso” para conseguir o desenvolvimento social e 
econômico dos países, apesar do elevado saldo social. Sob essa ótica, o 
terceiro setor seria o caminho para a construção de um “Estado 
eficiente” por meio da transferência, para a comunidade, da 
implantação e gestão de programas sociais desenvolvidos pelo Estado. 
A co-responsabilidade entre o Estado e a sociedade civil propagada 
pelo terceiro setor, ao mesmo tempo que assinala o desenvolvimento da 
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cidadania, enquadra-se como elemento complementar às novas funções 
do Estado em tempos de hegemonia neoliberal (p. 10). 

 

Na perspectiva de minimização do Estado, em relação à execução da assistência social, 

o Terceiro Setor, pode significar, uma estratégia funcional ao paradigma neoliberal, mas, 

também pode significar uma nova relação, pautada no princípio da democracia, entre a 

sociedade civil e o Estado. Entretanto, compreendemos a dificuldade desse objetivo ser 

concretizado, devido à condição de ainda estar fortemente imbuídos de uma cultura de 

nepotismo e patrimonialismo que tem  acompanhado ao longo desses 500 anos, e se reflete nas 

interações entre os diversos atores sociais no espaço público. 

Diante de possibilidades tão antagônicas acha-se importante discutirmos a configuração 

do modelo de responsabilidade social que tem se configurado na prática do Terceiro Setor para 

que seja possível compreender seus entraves e suas perspectivas funcionais ao paradigma 

neoliberal como também à constituição de relações sociais mais democráticas.  

 

1.2.1 – O Terceiro Setor e a responsabilidade social 

 

Há muito, o espaço público brasileiro, a revelia da sua natureza,  tem se voltado 

principalmente para a concretização de interesses privados,  essa proposição se materializa na 

prática de uma cultura caracterizada pelo  nepotismo. A emergência do Terceiro Setor pode 

significar apenas uma nova forma de os interesses privados se beneficiarem da apropriação do 

espaço público. 

Nesse aspecto, fica evidente que o processo de exclusão social que tem se configurado 

na modernidade, implica em novas possibilidades de interação social, mas também em novas 

oportunidades de acumulação privada, que permeiam os interesses do mercado e as práticas do 

Terceiro Setor.  
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É preciso compreender que esses investimentos empresariais estão 
ocorrendo num contexto político, econômico e social que afetou 
diretamente os negócios das empresas. Se os governos não têm 
assumido suas responsabilidades, para garantir o mínimo social 
necessário para todo o cidadão, abre-se um espaço público no qual 
organizações comunitárias, entidades assistenciais, ONGs 
(organizações não-governamentais) e fundações empresariais começam 
a buscar formas de reduzir a pobreza e fortalecer a democracia nas 
sociedades subdesenvolvidas. As empresas controlam os recursos 
financeiros gerenciais essenciais para a execução de programas 
públicos eficazes e atividades comunitárias. Por outro lado, uma 
política pública bem formulada e a estabilidade social são colunas 
vitais para sustentar as economias viáveis das empresas. Pode-se 
concluir, assim, que existem razões para formações de alianças entre o 
setor público e o privado que garantam a sobrevivência da política 
econômica globalizada. Assinale-se que sob a bandeira da 
responsabilidade social empresarial delineia-se um espaço 
contraditório de relações sociais, no qual os interesses e necessidades 
vão se constituindo em demandas, na medida em que são apropriados 
pelas organizações e se institucionalizam como resposta (RICO, 2004, 
p.79). 

 

Diante desse contexto, os interesses e os compromisso sociais são imbricados numa 

relação pautada não somente na solidariedade, como também na possibilidade de as empresas 

ampliarem seus espaços de acumulação de capital, a partir das demandas sociais.  

A responsabilidade social das organizações surgiu num contexto no 
qual há uma crise mundial de confiança nas empresas. Para tanto, as 
organizações empresariais começaram a promover um discurso 
politicamente correto, pautado na ética, implementando ações sociais 
que podem significar ganhos em condições de qualidade de vida e 
trabalho para a classe trabalhadora ou, simplesmente, podem se tornar 
um mero discurso de marketing empresarial desvinculado de uma 
prática socialmente responsável (MIFANO Apud, RICO, 2004, p. 74). 
 

Comprometer-se socialmente não gera nenhum mal para uma empresa, pelo contrário, 

traz para si muitos ganhos, principalmente ao atrair a confiabilidade de seus consumidores pelo  

marketing social. Contudo, deve-se estar atento ao fato de o comprometimento social das 

empresas não representar um descomprometimento do Estado, pelo mesmo criar uma lógica de 

responsabilidade coletiva e comprometer-se apenas com as atividades entendidas como 

“exclusivas” de sua atuação, deixando as mazelas sociais nos “ombros da comunidade”. Pois, 
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Nessa "nova" configuração de Estado, surge uma liberação das 
competências do mesmo, tornando-o livre de suas obrigações sociais 
com seus direitos e deveres. Na concepção do Estado Mínimo há uma 
conseqüente retração dos investimentos em políticas públicas e sociais, 
descentralização dos projetos sociais e privatização de alguns serviços 
sociais básicos. Neste sentido cria-se um espaço para as organizações e 
instituições da sociedade civil e as fundações empresariais atuarem 
junto à problemática social, desencadeada por uma crise sociopolítica-
econômica, sem precedentes na sociedade brasileira (RICO, 2004, 
p.79). 

 
Configurada a retração do Estado, as empresas são duplamente favorecidas. Por um 

lado, porque ao se desresponsabilizar socialmente, o Estado amplia os espaços de 

investimentos das empresas, enquanto possibilidade de reprodução do capital. Por outro lado, a 

empresa ao se comprometer socialmente, assumindo as atividades que anteriormente eram 

desempenhadas pelo Estado, o desonera de forma a possibilitar o investimento em áreas de 

interesse do capital que necessitam de grande alocação de recursos. 

Ao redefinir o papel do Terceiro Setor, enquanto executor das tarefas não exclusivas do 

Estado, o mercado não está se comprometendo com um mundo mais justo, e sim, com um 

mundo que revela as demandas sociais como uma oportunidade de lucro. Ainda mais: 

Trata-se de uma questão estratégica o investimento na área social, pois 
as empresas ao serem reconhecidas como socialmente responsáveis 
tendem a conseguir diferenciais de competitividade e uma vez tendo a 
imagem valorizada, podem aumentar a motivação dos funcionários no 
trabalho e atrair um número maior de parceiros dispostos a colaborar 
com a causa social. Conseqüentemente, a empresa consegue melhorar 
sua produtividade. A empresa utiliza várias estratégias para vender e 
tornar pública a imagem dos seus produtos (marketing, promoção, 
publicidade). Os custos dessas atividades, incluindo os investimentos 
em ações sociais, são repassados ao preço final do produto. Portanto, 
são mecanismos comerciais com objetivos econômicos que não oneram 
a empresa (RICO, 2004, p.75). 
 

O marketing social é uma estratégia da economia moderna. A associação da empresa 

ao compromisso social, a distingue positivamente das outras, ao mesmo tempo que  propaga a 

marca da empresa  a custo zero, possibilitando aumentar a sua taxa de lucro. Neste sentido, as 
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pressões sociais, que têm origem no processo de aprofundamento das desigualdades sociais 

passam a ser percebidas como uma grande oportunidade de investimento. 

Ao mesmo tempo em que o Estado se desobriga, ou mesmo se retrai das suas antigas 

obrigações sociais, que passam a ser assumidas, estrategicamente, pelo Terceiro Setor, novas 

formas de exploração do trabalho vão se configurando em uma nova prática, caracterizada pela 

desregulação dos direitos trabalhistas  e pela  valorização do trabalho não remunerado, gerando 

um sentimento de conformismo e passividade em relação ao aprofundamento dos processos de 

exclusão social. Esta proposição é confirmada por GOHN, (1999) ao dizer que: 

As associações do Terceiro Setor estão passando a ocupar o papel que 
antes era desempenhado pelos sindicatos e pelos partidos políticos. O 
novo associativismo do terceiro setor tem estabelecido relações 
contraditórias com o "antigo" associativismo advindo dos movimentos 
sociais populares (na maioria urbanos) dos anos 70 e 80. Enquanto 
estes últimos fizeram da política seu eixo básico de articulação e 
identidade, atuando via reivindicações por direitos (sociais, políticos, 
econômicos, culturais, por cidadania de forma geral), e eram 
amalgamados pelas ideologias da esquerda (num grande espectro de 
matizes e tendências), o associativismo do terceiro setor é pouco ou 
nada politizado, na maioria das vezes avesso às ideologias, e integrado 
às políticas neoliberais. (p. 2-3)  

 
Compreende-se que a despolitização, presente nas organizações do Terceiro Setor, é 

proporcional à valorização do trabalho não remunerado  que as organizações públicas não-

estatais  recrutam para a materialização da intervenção social a que se propõem. E tem o claro 

objetivo de coibir a articulação dos excluídos, na luta por conquistas sociais. 

 Nesse contexto, o novo quadro da economia social é desenhado pela retração do 

Estado, pela ampliação de oportunidades para o mercado e pela valorização do trabalho não 

remunerado, submetendo os trabalhadores a novas formas de exploração. Por outro lado, a 

crescente participação do Terceiro Setor pode apontar para constituição de uma nova forma de 

cidadania e de percepção do público não como propriedade do Estado, mas como bem social. 

Uma forma de despertar o zelo, o cuidado, de contribuir de forma verdadeiramente 

democrática na constituição de uma sociedade pautada em princípios de participação, eqüidade 
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e solidariedade, mas garantindo, sobretudo a manutenção das conquistas sociais asseguradas 

pelo Estado. 

Assim, pode-se dizer que as atuais propostas de voluntariado na 
educação, com toda a carga neoliberal que carregam, coexistem com a 
possibilidade dessa ação voluntária sobre os impactos sociais de uma 
sociedade desigual e injusta servir como base para que as pessoas 
tomem consciência, a partir do seu trabalho, sobre os limites desse tipo 
de ação. A tomada de consciência sobre esses limites leva as pessoas a 
buscarem outro tipo de intervenção, mais coletiva, de impacto sobre os 
direitos dos cidadãos e sobre as estruturas injustas da nossa sociedade.  
A possibilidade da cidadania global e dessa passar a ser concebida 
como projeto político associado à possibilidade de uma futura 
comunidade política de alcance global com um caráter político de 
longo prazo, mais constitutivo e desafiador, pode ser o outro lado da 
moeda, no qual precisamos investir (MARTINS BÜHRER, 2002, p. 
87). 
 

Embora seja verdade que uma leitura atual do Terceiro Setor permite mais 

questionamentos que certezas, é perceptível a ausência do Estado na garantia dos direitos 

sociais e também torna-se evidente que não é mais possível a comunidade se ausentar do fazer 

político, da tomada de decisão e das lutas democráticas, deixando sua responsabilidade a cargo 

de políticos que se elegeram graças ao seu poder econômico. 

Compreende-se que esses dois discursos, apesar de antagônicos, expressam a 

manifestação real da emergência do Terceiro Setor no contexto de minimização do Estado, 

pois se, por um lado, a emergência do citado Setor e a valorização do trabalho voluntário é 

solicitada para preencher as lacunas deixadas pelo Estado, por outro lado possibilita construir 

um novo modelo de participação social. 

Os voluntários aos se fazerem presentes no espaço público, mesmo que sua presença 

tenha sido solicitada em caráter utilitarista, podem redirecionar a sua forma de participação. 

Isto porque sua presença no espaço público vai possibilitar um conhecimento recíproco entre a 

escola e a comunidade, estimulando a reflexão, o debate e a tomada de consciência da 

realidade possibilitando transformar a escola em um espaço verdadeiramente democrático. 
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Acredita-se que a interação desses três setores é fundamental para melhoria da 

qualidade da educação, entretanto não se pode deixar de explicitar que a educação é um dever 

do Estado, mas, em contrapartida, é também fundamental a presença de todos os segmentos 

sociais no espaço escolar, complementando a ação do mesmo. 

 

1.3 – O voluntariado 

 

As transformações econômicas no mundo contemporâneo têm provocado um processo 

contínuo de aprofundamento da exclusão social, fomentando um movimento de valorização de 

práticas voluntárias, presente em projetos como o Amigos da Escola, como condição capaz de 

solucionar ou minorar esse processo. Ao mesmo tempo constrói um sentimento com conotação 

implícita de positividade a todos os que aderem a essa forma de participação social. 

Reforçam esta concepção o posicionamento de alguns autores quando defendem  o 

trabalho voluntário numa perspectiva de crescimento pessoal,  tal qual Lamóglia (s.d. p.5) 

O trabalho voluntário, além de visar melhorias de cunho social, 
constitui uma grande oportunidade para que os integrantes de uma 
equipe desenvolvam e exercitem algumas habilidades, como 
criatividade, liderança e comunicação interpessoal. Para o 
aprimoramento e bom uso dessas competências, torna-se fundamental 
aos integrantes do grupo a adaptabilidade às mudanças globais, a troca 
de experiências e, principalmente, a busca por novos aprendizados e 
informações, a fim de ampliar o campo de visão dos mesmos. Desta 
forma, os voluntários poderão desenvolver aptidões e realizar as 
atividades com mais determinação, persistência e comprometimento.  
 

Essa perspectiva visualiza o aspecto de positividade do trabalho voluntário, enquanto 

possibilidade de crescimento pessoal, graças a um processo de aprendizagem contínua que 

permite ao voluntário desenvolver habilidades de convívio em grupos, ao assumir uma postura 

de comprometimento com as causas sociais. Nessa perspectiva deriva do trabalho voluntário 

um ganho para a sociedade por intermédio do comprometimento com a melhoria das condições 

sociais e um ganho pessoal  na medida que é possível desenvolver habilidades de 
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relacionamento interpessoal, de flexibilidade diante das transformações do mundo 

contemporâneo.  

Esta mesma posição teórica é assumida por Mônica Corullón coordenadora do 

programa de voluntários do Comunidade Solidária, ao compreender a importância do 

voluntariado numa perspectiva de cidadania convergente com  o posicionamento das 

organizações e instituições de abrangência nacional e internacional (ONU apud CORULLÓN, 

s.d, p.1) 

O voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal 
e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração 
alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem 
estar social, ou outros campos [...] Em recente estudo realizado na 
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, definiu-se o voluntário 
como ator social e agente de transformação, que presta serviços não 
remunerados em benefício da comunidade; doando seu tempo e 
conhecimentos, realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso 
solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos 
imperativos de uma causa, como às suas próprias motivações pessoais, 
sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político, 
emocional.  
 

Percebe-se claramente que há uma intenção em mostrar as ‘qualidades’ do trabalho não 

remunerado, enfatizando o sentido positivo que esse trabalho pode desempenhar, sem esboçar 

nenhum tipo de relação paradoxal entre o dever do Estado e as atividades remuneradas.  

Diante desse contexto, considerou-se de extrema relevância refletir sobre a afirmação 

de que o voluntário é um ator social e agente de transformação, visando entender, 

especificamente, em que direção aponta esta transformação. Nos parece que a proposição de 

ator enquanto agente de transformação tem um sentido muito mais pragmático e utilitarista, 

que é o de ocupar os espaços onde o Estado não foi capaz de responder às demandas sociais. 

Não se está, com isso, pretendendo nos posicionar de forma contrária ao sentimento de 

solidariedade, de cidadania e participação que podem estar presentes no interior de projetos 

que estimulem a prática voluntária, mas refletir sobre o alcance dessas práticas, num contexto 
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de intensificação da exclusão social e de redução do Estado no provimento de políticas 

públicas de assistência social.  

Percebe-se que a questão vai além da capacidade de solidarizar-se ou não, na verdade 

estão presentes as contradições geradas pelo próprio modo de produção capitalista que tem 

fomentado a construção de uma sociedade de excluídos e marginalizados, a qual, na tentativa 

de superarem as suas carências, acabam por ficar à mercê da caridade e da solidariedade de 

indivíduos e instituições. Neste sentido compreende-se que a ação voluntária não pode 

aparecer sozinha, sem que haja um questionamento das razões que levam à constituição das 

carências de ordem social.  

Entende-se que se pede à comunidade, por intermédio da prática voluntária, mais que 

uma ação complementar, pede-se uma intervenção que, na verdade, aponta para um caráter 

substitutivo do dever do Estado. 

Nesse contexto diversas empresas têm incentivado o exercício da prática voluntária, 

difundem a idéia de que se sentem no dever de contribuírem para a construção de uma 

sociedade mais justa. Incentivam os indivíduos a participarem de projetos voluntários que 

possibilitem encontrar soluções para os problemas presentes no âmbito social. 

Na verdade, o que se percebe é que são velhas idéias que retornam 
como novas soluções milagrosas para os problemas sociais, pois 
empresas e associações de caridade sempre atuaram em projetos 
sociais. Tanto no Brasil quanto em outros países do globo, existem 
registros de ações sociais da comunidade e das empresas já a décadas, 
algumas remetendo inclusive aos séculos XVIII e XIX (TEODÓSIO, 
2001, p. 88).  
 

Como mostrou Teodósio (2001) a prática voluntária não é uma novidade como pode 

parecer, mas a valorização que tem sido dada a essa prática, sim. Como se fosse possível, por 

seu intermédio, os voluntários assumirem as atribuições do Estado e resolver todos os 

problemas de ordem social. 

A questão do voluntariado, apesar de constituir um tema relativamente 
novo para as organizações, tem sido muito discutida em congressos, 
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seminários, jornais e revistas nos últimos anos. Cooperar com o 
desenvolvimento social da comunidade de forma espontânea tornou-se 
uma das mais novas preocupações das empresas. Afinal, essa atitude 
compõe um valioso diferencial, capaz de tornar as empresas mais 
competitivas diante da exacerbada concorrência do mercado 
(LAMÓGLIA, s.d. p.2). 
 

Assim, a prática voluntária permite uma convergência de possibilidades: seja enquanto 

oportunidade de crescimento pessoal, seja quanto estratégia funcional à política de redução do 

Estado, seja ainda  como estratégia de marketing empresarial.  

Klein (1999) observa que, em algumas perspectivas teóricas, a prática voluntária pode 

ser entendida como uma possibilidade de luta em oposição às diversas manifestações de 

exclusão ao relatar que: 

As Organizações de Voluntariado tem sido entendidas como uma 
alternativa às diversas formas de exclusões, colocando-se como críticas 
ao sistema econômico, político e cultural, reivindicando direitos a 
todos. Elas têm procurado mobilizar a sociedade na resolução dos 
problemas sociais para que esta não tenha que esperar pela resolução 
das instâncias governamentais (p. 1). 
 

Convém atentar para o fato de que o comprometimento voluntário ao qual se marca 

posicionamento contrário é aquele que tem como objetivo sanar uma carência social, mas não 

questionar quais as suas razões, é aquele que não busca criar caminhos no sentido de serem 

criadas políticas públicas estatais. Pois, desenvolveu-se a compreensão de que todos os 

problemas de ordem social poderão ser resolvidos se todos os cidadãos doarem um pouco do 

seu tempo a atividades voluntárias sem questionar os limites dessa contribuição, criando no 

imaginário coletivo a percepção de que o trabalho voluntário poderá, por si, construir uma 

sociedade na qual prevaleça a justiça social.  

Diante de tal evidência questiona-se até que ponto um voluntário pode ajudar a 

resolver questões de ordem social, se mesmo o Estado com seu poder de financiamento e sua 

capacidade de regulamentação não conseguiu resolver.  
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No atual contexto de Reforma do Estado,  observou-se a emergência de várias 

iniciativas de comprometimento voluntário. As soluções dadas às demandas sociais advindas 

do Estado têm ocorrido de forma precária e, muitas vezes de forma ineficiente fazendo com 

que novas possibilidades de soluções sejam experimentadas, tal como a experiência vivenciada 

pela escola Anália Simões de Oliveira Vaz na Vila Guanumbi localizada no  município de 

Buíque a qual fez opção pela estratégia  de participação voluntária, a partir da implementação 

do Projeto Amigos da Escola objetivando o enfretamento dos desafios educacionais existentes 

neste cenário. Esta experiência será, a partir do próximo capítulo, objeto de nossa análise. 
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CAPÍTULO 2 – O PROJETO AMIGOS DA ESCOLA E O CASO DA ESCOLA 

ANÁLIA SIMÕES DE OLIVEIRA VAZ 

 



 
 

   
 

  
 56  

 
 

2.1 – Pressupostos teóricos do Projeto Amigos da Escola  

 

Antes de analisar especificamente como se deu o processo de implementação do 

Projeto Amigos da Escola em uma escola situada no interior do estado de Pernambuco, achou-

se importante fazer algumas considerações sobre a relação estabelecida entre o movimento do 

voluntariado, o terceiro setor e o Programa Amigos da Escola.  

Embora tenha-se destacado nesse trabalho as iniciativas recentes de 

“comprometimento” da comunidade no desempenho das funções tradicionalmente definidas 

como responsabilidade do Estado, o interesse comunitário tem se mostrado bem menor que o 

interesse das empresas privadas com os projetos de comprometimento voluntário. Nesse 

sentido, é pertinente desvelar a funcionalidade dessas práticas à iniciativa privada, seus 

avanços e recuos e as articulações à melhora da escola pública. 

Na região Nordeste, de acordo com a coordenadora-adjunta da Pesquisa Ação Social 

das Empresas, Nathalie Beghin, de uma amostra de 2077 empresas cadastradas no Ministério 

do Trabalho e Emprego, 74% afirmam participar de ações sociais (de qualquer natureza) e as 

que possuem acima de 500 funcionários, atingem o percentual de 94% (Jornal do Comércio de 

27/04/2005). Estes dados parecem confirmar as palavras de Mesquita (2004), quando ele diz 

que:  

O mundo corporativo já descobriu que a filantropia é uma poderosa 
vantagem competitiva, fazendo a grande diferença nesse século 21. 
Consumidores e funcionários vêem com bons olhos, isto é, têm uma 
imagem positiva das empresas que praticam a responsabilidade social 
porque elas ganham o respeito dos clientes e a admiração de seus 
empregados (...) Esse cenário, as empresas desempenham um papel 
fundamental no desenvolvimento da sociedade. A empresa engajada 
tem a preferência do consumidor e seus funcionários se sentem 
especiais e se motivam, tornando-se voluntários, contribuindo também 
para o bem-estar da sociedade  (p.1). 
 

O marketing empresarial fomentado diante do aprofundamento da crise social em que 

se encontrava o Brasil no governo de FHC fez com que fossem perseguidas estratégias que 
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pudessem apresentar resultados a curto prazo, em caráter de urgência. Daí, a opção do governo 

federal em  integrar o setor privado e a comunidade, num processo de descentralização do 

Estado, que busca, na participação da comunidade, um novo modelo de assistência social a 

qual tivesse por base a atuação do Terceiro Setor  e o desenvolvimento de projetos auto-

sustentáveis numa perspectiva de valorização do trabalho voluntário na busca de soluções aos 

problemas sociais. MARANHÃO (2001) entende que esta iniciativa do governo FHC revela 

um contexto de minimização do Estado e mercantilização da educação. 

Ficou claro nas afirmações de seus próprios representantes que a 
guinada que os empresários deram em direção às ações sociais, essa 
“nova tendência”, não representa tanto uma preocupação com as 
políticas econômicas e sociais globais, mas com a autopreservação de 
suas empresas. Numa perspectiva dialética, a ação dos empresários 
pode ser compreendida como uma colaboração ao modelo econômico 
neoliberal ao compensar com a “filantropia empresarial” o 
esgarçamento do tecido social que esse mesmo modelo tem causado 
(RIBEIRO, 2002, p. 33-34). 
 

Essa lógica sócio-conômica para qual todos devem contribuir revelam uma postura 

maquiavélica do capitalismo no qual os interesses do capital hegemônico são prioridade nas 

ações do Estado e a igualdade social um  discurso que maquia uma relação de subordinação 

dos menos favorecidos economicamente aos interesses do capital. 

Nesse contexto de minimização do Estado, de responsabilização empresarial e 

marketing social, o Projeto Amigos da Escola representa a materialização da inserção do 

Terceiro Setor na escola pública, numa relação que pressupõe a quebra do antagonismo que 

separa o público e o privado no contexto educacional, visando uma articulação em prol da 

melhoria da qualidade da educação no nosso País. Tal Projeto tem estimulado a expansão da 

presença do voluntariado na escola pública, tendo como protagonistas a comunidade, o aluno e 

o profissional da educação, apesar dos questionamentos ao trabalho voluntário, tais como os 

feitos por Gentili e Alencar, citados por Figueiredo (2002, p. 48 ). 

O debate em torno da questão do voluntariado tem se tornado mais 
intenso nos últimos anos, com posições divergentes. Uma tendência 
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que se apresenta, defendida por GENTILI e ALENCAR (2001), a de 
que o incentivo governamental à solidariedade, no enfoque neoliberal, 
não possui o objetivo real de igualdade social, uma vez que é uma 
espécie de solidariedade imposta, que busca transformar os 
beneficiados da ação voluntária, simplesmente como pessoas que 
aceitam facilmente e de forma subserviente a assistência recebida, além 
de ter como objetivo a redução do poder reivindicatório de direitos. 
Acredita que o fato de estipular um ano como Internacional do 
Voluntário possibilita a divulgação de discursos enaltecedores da 
generosidade e altruísmo, de forma estratégica na luta contra a miséria. 
 

 Em um outro posicionamento teórico, o trabalho voluntário na escola pública não é 

compreendido enquanto indicador da retração e ausência do Estado da oferta da assistência 

social aos menos favorecidos. Compreende a importância da participação voluntária como 

expressão do exercício da cidadania e da ampliação da democracia, uma vez que há a abertura 

das instituições públicas à comunidade. 

Não obstante a esse fato, no Projeto Amigos da Escola identifica-se o Terceiro Setor 

como um diferencial capaz de interferir no equacionamento dos problemas sociais, mais 

especificamente da educação pública, fazendo prevalecer o alargamento da esfera pública. 

A idéia de que através da participação a escola se fortalece e a 
população passa a valorizá-la e a defendê-la no esforço pela melhoria 
das políticas públicas de ensino [...]. Essa idéia é reiterada e ressaltada 
quando se fala no projeto educativo, em cuja construção a escola e a 
comunidade precisam ser envolvidas, principalmente no que se refere 
aos problemas e metas da escola (MARTINS, 2002, p. 20). 
 

Há a valorização da participação enquanto possibilidade de construir um sentimento de 

pertencimento, no qual a comunidade se reconhece, e, por isso mesmo, valoriza o espaço 

escolar. Ao reconhecer que uma educação de qualidade tem rebatimento positivo na vida de 

toda comunidade, atenta-se para a necessidade de acompanhar o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico e refletir sobre suas metas e prioridades, compreendendo a escola como um espaço 

fundamental na construção da cidadania. 

Dentre os pressupostos que temos para análise do Projeto Amigos da Escola, um aponta 

no sentido de que tal projeto, ao ser criado pela Rede Globo de Televisão, afirma-se como um 
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instrumento ideológico que explicita a desresponsabilização estatal e, ao mesmo tempo, amplia 

as ações privadas no interior da escola. Ou seja, cria-se, a partir desse projeto, um instrumento 

para o Estado descumprir suas obrigações para com o ensino público e abre-se um campo de 

atuação para empresa em tela. Neste aspecto, entende-se que o referido projeto é utilizado por 

essa emissora de televisão como um instrumento de marketing, objetivando formar em seus 

telespectadores a opinião de que a mesma tem um comprometimento social.  

Em outras palavras, ao propagar o projeto, a Globo divulga a si mesma de forma a 

atrair um considerável respaldo da opinião pública. Afinal, que interesses possui a Rede Globo 

de televisão com a educação pública, para desenvolver o Projeto Amigos da Escola, 

considerando que seus objetivos pautam-se na acumulação e no lucro?  

Se a TV Globo aparece como uma empresa comprometida com a responsabilidade 

social, a grande questão que se impõe diz respeito aos limites dessa 

responsabilidade/solidariedade. Até que ponto iniciativas deste tipo se constituem de fato em 

responsabilidade?  

Neste sentido, mesmo que não se aceite esta perspectiva que entende o Projeto Amigos 

da Escola enquanto estratégia de marketing social e compreenda-se que a Rede Globo não se 

propôs a utilizar a sua força mobilizadora para concretizar a caridade-negócio e, sim, tão 

somente para  estimular ou fortalecer ações da comunidade com a escola, observaría-se que 

essa força não atingiu esse objetivo, pois, a articulação entre a comunidade e a escola 

resultante  do Projeto Amigos da Escola são muito incipientes, embora as propagandas da TV 

Globo mostrem o contrário. Daí, poder concluir que a propaganda e o marketing que a empresa 

veicula através da caridade-negócio  possam ser, para a emissora, mais importantes que a 

qualidade da educação.  

Neste contexto, os pressupostos iniciais do projeto denotam um sentido amplamente 

utilitarista da prática voluntária, ou seja, a participação voluntária é solicitada apenas para 
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executar tarefas pontuais, tendo como norte a “contribuição com a escola pública fundamental, 

por meio da mobilização pública da sociedade para o exercício da responsabilidade social”, 

pretendendo “fortalecer a organização de ações voluntárias para colaborar com a educação 

pública” (AMIGOS DA ESCOLA, 1999). 

A concepção de voluntariado que norteia o projeto Amigos da Escola encontra-se 

formulada no site http://amigosdaescola.globo.com/projeto_justificativa.html da seguinte 

forma: “O que é ser voluntário? Voluntário é o cidadão que doa seu tempo, trabalho e talento, 

de maneira espontânea e não remunerada, a causas de interesse social e comunitário”. 

     Ainda sob trabalho voluntário, encontramos no site: 

 O que é o Trabalho voluntário? Trabalho voluntário é uma atividade 
não remunerada - pautada pela ética - exercida em benefício da 
sociedade, que fortalece o sentido de solidariedade e de 
responsabilidade social. É uma via de mão dupla que gratifica quem 
trabalha ao mesmo tempo em que gera novas experiências com 
oportunidades de aprendizado. O voluntariado não substitui o Estado 
nem se choca com o trabalho remunerado, porém mostra a capacidade 
da sociedade de assumir responsabilidades e de agir por si mesma 
(AMIGOS DA ESCOLA, 1999). 
  

No texto acima citado, fica explícito o estímulo à atividade voluntária, demonstrando-a 

como vantagem a quem efetuá-la. Não questiona a carência em si, nem questiona as razões da 

exclusão, mas exalta a possibilidade da contribuição, como se isso fosse uma grande 

oportunidade de desenvolvimento pessoal, de redenção e remissão. 

Entretanto, no decorrer dos anos, o Projeto foi sendo submetido a um novo 

encaminhamento teórico, ao priorizar não mais a ação utilitarista da prática voluntária no 

sentido de suprir as carências sociais numa lógica funcional à retração do Estado, mas se 

apresentando como prática complementar à intervenção estatal. 

Neste sentido, há uma mudança na proposição do objetivo do Projeto, a saber: “a 

contribuição com a escola pública fundamental, por meio da mobilização pública da sociedade 

para o exercício da responsabilidade social”, é substituído por: o “objetivo do projeto é o 
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fortalecimento da escola pública de educação básica por meio do trabalho voluntário e da ação 

solidária, através do desenvolvimento de atividades educacionais - complementares às 

atividades curriculares/ educação formal”.  

Embora o Projeto Amigos da Escola tenha deixado claro que a proposta não é substituir 

o papel do Estado, percebeu-se que a sua implementação pode significar uma estratégia de 

ampliação da responsabilização da comunidade. 

Se, de acordo com a lei maior que rege o país, a “educação é um direito de todos e um 

dever do Estado”, embora não seja só desse, cabe perguntar até que ponto vai esse dever do 

Estado? Ou até que ponto a sociedade deve responsabilizar-se? Existe um limite entre o dever 

do Estado e a participação da sociedade?  

O trabalho voluntário é, de fato, uma ação louvável, mas vive-se em um País de 

desempregados e percebe-se que a escola pública é carente de funcionários para tantas tarefas 

necessárias ao seu pleno desenvolvimento. Seria mais coerente ampliar a oferta de trabalho 

nesses espaços ao invés de se propagar o comprometimento dessa comunidade em assumir tais 

tarefas, até porque, salvo exceções esporádicas, as comunidades mais pobres não têm 

condições de atender essa demanda. 

No fascículo três, utilizado no Programa Amigos da Escola, que trata do reforço 

escolar, está posto que este reforço pode ser feito por professores da própria escola, ampliando 

a sua jornada de trabalho ou por outras pessoas que se disponham ao trabalho voluntário. De 

acordo com essa proposição fica claro a carência de profissionais com vínculos efetivos no 

espaço escolar e o descompromisso em exigir que o Estado contrate profissionais para 

concretizar o que a escola tem como objetivo fundamental – proporcionar o desenvolvimento 

da aprendizagem. 

Numa outra perspectiva, alguém poderia argumentar que os professores da ativa ou 

aposentados podem fazer essa tarefa, já que possuem experiência e conhecimento. Poderiam, 
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se a realidade econômica do País fosse outra. O que se tem, na verdade, é um quadro que não 

permite a esses profissionais, sejam eles da ativa ou aposentados, se lançarem em tarefas desse 

tipo.  

A realidade os leva a preencher todo o seu tempo (mesmo os já aposentados) em 

atividades remuneradas para poderem sobreviver dignamente, haja vista os baixos salários que 

recebem na suas atividades docentes. 

Também nos documentos do Programa é ressaltada a contribuição voluntária dos 

estudantes universitários. Embora haja exceções, a oferta de ensino superior no interior é ainda 

muito tímida, sendo a maior parte dela de caráter privado, implicando a necessidade dos 

estudantes desempenharem atividades remuneradas para que consigam manter o próprio curso. 

Em outras palavras, seja para professores na ativa ou aposentados, seja para estudantes 

universitários participarem como voluntários, pode-se perceber que a ação voluntária tem 

como um dos seus maiores limites, as precárias condições econômicas nas quais se encontra 

grande parte da população do nosso país. 

É ressaltada no Projeto a importância de estimular o corpo discente a fazer visitas a 

museus e outros ambientes extra-escolares e acha-se isso muito importante. Mas questiona-se a 

possibilidade da comunidade em assumir essas tarefas. Acompanhar alunos a um museu, 

desenvolver um projeto cultural, aulas de reforço com atividades lúdicas, a prática de esportes, 

todos essas atividades exigem recursos. Ou seja, estas questões nos remetem ao financiamento 

público da educação.  

Acha-se necessário o estímulo à inserção da comunidade no espaço escolar, levando à 

construção de uma nova percepção do espaço público enquanto um bem coletivo e não “coisa 

do governo”. Se, por um lado, coloca-se as dificuldades e limites desse projeto, por outro, 

acredita-se que a comunidade ao se vincular mais estreitamente com a escola, permitindo o 

desempenho de relações abertas entre espaço escolar e comunidade, faz com que a depredação 
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do espaço público escolar seja minorado, pois a comunidade passa a compreender a escola 

como uma extensão do seu ambiente familiar.  

No fascículo sete, que trata da instalação e equipamentos ressalta-se a importância do 

ambiente escolar ser uma estrutura física agradável, funcional, confortável e com 

equipamentos adequados. 

A comunidade escolar deve, de fato, reconhecer a importância de garantir a 

manutenção do espaço público de forma que a escola seja eficiente, agradável e funcional. No 

entanto, para manter uma estrutura escolar, como  apontada acima, é necessário recursos. 

Embora o projeto defenda que a atividade voluntária deva ser complementar e não 

substitutiva à ação do Estado, não se observou em sua formulação uma posição clara de 

cobrança da sua responsabilidade pelo financiamento da escola pública. Ou seja, a comunidade 

deve estar organizada para desempenhar o papel do próprio Estado. Mesmo que não se 

questionasse esta lacuna é necessário questionar como comunidades tão carentes, localizadas 

em regiões de economia frágil vão conseguir executar essas tarefas? 

Em outro fascículo que aborda o tema saúde (RODRIGUES, 2003, p. 6), afirma-se que 

a saúde é um dever do Estado, mais que “historicamente os sistemas de saúde e de educação 

não conseguiram responder às grandes demandas da população”, e para enfrentar essa questão 

mais uma vez coloca a possibilidade da atuação voluntária (idem, p.7). Se o Estado não 

conseguiu atender, imagine a comunidade com seus limites. 

Pode-se observar que os fascículos os quais foram referidos são importantes na 

orientação de atividades escolares, mas são tímidos no tocante à cobrança do financiamento 

público da educação e terminam por criar uma mentalidade de ações substitutivas à ação do 

próprio Estado.  
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Não é o caso negar a relevância do trabalho voluntário, de anular qualquer 

possibilidade de contribuição social vinda da própria comunidade, mas de compreender os 

limites que essa contribuição pode ter.  Limites que esbarram no financiamento. 

O estabelecimento do Plano Nacional de Educação – PNE no ano de 
2000, elaborado para durar 10 anos, foi um progresso para a educação 
brasileira, ao estabelecer as diretrizes e responsabilidades da união, 
estados e municípios. Segundo o PNE, o governo seria obrigado a 
investir 10% do PIB anualmente na educação até 2010. Entretanto, o 
Congresso Nacional reduziu o percentual recomendado inicialmente de 
10% para 7% do PIB. Para piorar, o governo FHC vetou esse 
percentual, fato que se mantém na atual gestão. O valor para garantir a 
educação universal pública e de qualidade equivaleria, no ano de 2005, 
a R$ 180 bilhões. Cálculos do MEC afirmam que foram destinados à 
Educação, em 2005, aproximadamente R$ 79,92 bilhões (4,32% do 
PIB), nas três esferas de governo (União, Estados e Municípios), valor 
muito aquém das reais necessidades do setor. (SOBRINHO, 2006, p.1) 

 
Esses dados refletem a estratégia neoliberal de redução de recursos públicos destinados 

às políticas sociais e nos permitem compreender a necessidade do Estado em fomentar 

estratégias funcionais à sua minimização e estimular a comunidade a ser responsável pela 

satisfação das suas carências, como é o caso do Projeto Amigos da Escola. 

Nessa perspectiva compreende-se a necessidade de continuar a refletir sobre o alcance 

das estratégias voluntárias que, por si só, não conseguem resolver as carências de ordem social. 

 

2. 2 –  A escola Prof ª Anália Simões de Oliveira Vaz 

 

A Escola Municipal Professora Anália  Simões de Oliveira Vaz está localizada na Vila 

Guanumbi, área rural, de difícil acesso,  pertencente ao município de Buíque. 

O município foi criado em 12/05/1854, pela Lei Provincial n. 956, 
sendo formado pelos seguintes distritos: Buique (Sede), Carneiro, 
Catimbau e Guanumbi, e como povoados de Riachão, Tanque e 
Amaro(...)O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é 
de 0,575. Este índice situa o município em 156º  no ranking estadual e 
em 5044º  no nacional. O Índice de Exclusão Social, que é construído 
por 07 (sete) indicadores (pobreza, emprego formal, desigualdade, 
alfabetização, anos de estudo, concentração de jovens e violência) é de 
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0,287, ocupando a 180º colocação no ranking estadual e a 5.406º no 
ranking nacional (MASCARENHAS, 2005, p.9). 
 

Diante de um cenário tão excludente, percebeu-se que seria importante observar as 

contribuições possíveis do projeto Amigos da Escola para a melhoria da qualidade da educação 

em um espaço onde o Estado não conseguiu atender as reais demandas sociais relegando-as à 

prática voluntária como nos afirma Moraes. (2004, p. 1)   

A escola pública brasileira tem sido palco de um fenômeno 
interessante: o voluntariado. Se em outros idos a participação na escola 
era vista como uma ameaça à ordem, hoje a sociedade é convocada a 
dar a sua contribuição. Um dos grandes motes do voluntariado no 
Brasil é o programa "Amigos da Escola", idealizado e promovido pela 
Rede Globo. Chamamentos freqüentes e veiculação de experiências 
protagonizadas por voluntários de diversos locais do país ocupam 
espaços valiosos na TV, revelando a espantosa dimensão alcançada por 
tal programa.  
 

A experiência  vivenciada pela escola Anália Simões  pertencente à GERE (Gerência 

Regional de Educação) de Arcoverde, composta por 16 cidades (Alagoinha, Arcoverde, 

Betânia, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, Itaíba, Manari, Pedra, Pesqueira, Poção, Sanharó, 

Sertânia, Tupanatinga, Venturosa), sendo, destas, Buíque a que tem um maior número de 

escolas municipais (104), possuindo um total de 1229 alunos, estando estes distribuídos entre a 

pré-escola ( 27 ), o Ensino Fundamental I (183 ), o Ensino Fundamental II ( 794), o Ensino 

Médio ( 140 ) e a Educação de Jovens e Adultos (85)1 . 

   De  acordo com os registros da escola que datam de 21 de julho de 2000 a escola 

Professora Anália Simões de Oliveira Vaz – Ensino de 1 º e 2 º Graus contava na época da 

implantação do Projeto Amigos da Escola com o quadro de professores abaixo descrito: 

Um número de quatorze professores efetivos assim distribuídos, oito no Ensino 

fundamental I e seis professores no Ensino Fundamental II e Ensino Médio respectivamente, a 

diretora da unidade de ensino e dezesseis contratos temporários de professores distribuídos 

entre o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. 

                                                
1 Cadastro das Escolas. Secretária de Educação, Cultura e Esportes. 
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Além de descrever o contexto social, institucional e funcional da escola Anália Simões 

para que seja possível compreender o espaço em que foi vivenciada a experiência voluntária a 

que se refere, considerou-se importante descrever a estratégia de pesquisa e os motivos que  

levaram até a escola Anália Simões de Oliveira Vaz. 

          Ao consultar a GERE constatou-se que ela não dispunha de conhecimento sobre as 

escolas que estivessem desenvolvendo o Projeto Amigos da Escola. Por outro lado, as direções 

das escolas cadastradas no projeto ao serem consultadas não souberam informar a razão desse 

cadastro e não tinham conhecimento do fato. Daí, se constatar que a única escola em que 

poderia ser feita uma análise do projeto já não vivenciava mais o mesmo, reforçando a  opção 

e encaminhamento e perspectiva metodológica pelo estudo de caso.  

Resolveu-se que apenas  os professores efetivos seriam entrevistados, pois os contratos 

nestas localidades são conseguidos por meio de prestígio e favores junto ao poder público, seja 

este a direção da escola, o prefeito, ou enfim, o pedido de alguém influente junto aos mesmos, 

o que poderia dificultar de certa forma o trabalho, visto que essas pessoas teriam um receio 

maior em expor as suas opiniões. 

Observou-se também um certo receio das pessoas em darem informações por pensarem 

que a entrevista poderia vincular-se a alguma facção política partidária ou pelo 

desconhecimento do desenvolvimento do projeto na sua íntegra. Ou seja, não estavam 

engajados, portanto, não saberiam certamente relatar o que aconteceu.  

Tomou-se conhecimento de doze professores que vivenciaram o projeto, sendo que 

conseguiu-se entrar em contato com 64% dos professores envolvidos, deste percentual 11% se 

abstiveram por completo em dar respostas. Em síntese, foram entrevistados sete professores 

efetivos. 
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A razão de alguns profissionais não terem sido entrevistados deu-se pela dificuldade de 

localizá-los. Por se tratar de uma escola de vila, alguns professores e voluntários residem em 

sítios e fazendas de difícil acesso. 

Quanto aos voluntários cadastrados, os registros apontavam um total de onze. É 

interessante frisar que as fichas cadastrais (Anexo 3) destes voluntários não correspondem ao 

termo de adesão para o trabalho voluntário disponível no site 

http://www.amigosdaescola.globo.com, sendo apenas um termo de compromisso em papel 

timbrado da escola em que consta a assinatura do(a) voluntário(a) e da, então, diretora da 

unidade de ensino. Vale salientar que apenas uma ficha de inscrição com o timbre do projeto 

foi encontrada. 

Conseguiu-se entrevistar 82% dos voluntários, nove voluntários mais precisamente. 

Apesar das dificuldades em localizá-los e das dificuldades dos mesmos em responder às 

questões postas, pois pareciam não saber bem do que se tratava. Destes, 72% encontram-se na 

faixa etária entre 20-32 anos e 28% estando na faixa etária entre 40-47 anos. Percentuais 

semelhantes se aplicam para a referência de moradia: 72% residentes em área urbana e 28% 

residentes em área rural. 

Quanto ao perfil funcional dos voluntários, verificou-se que 55% são professores, 27% 

são agricultores, 9% estudantes e 9% donas de casa.  

Embora 55% estejam atuando como professores, nenhum desses possuíam na época 

formação superior, estando 64% enquadrados na faixa de escolaridade correspondente ao atual 

ensino Médio, 18% possuem apenas o Ensino Fundamental I, 9% possuem o Ensino 

Fundamental I incompleto e 9% são analfabetos. Ou seja, 36% dos voluntários são carentes de 

formação escolar sistemática, o que nos leva a questionar os limites da sua contribuição num 

ambiente de formação sistemática de caráter intelectual. 
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Também considerou-se importante entrevistar a atual direção da escola, por ter sido na 

sua gestão que o projeto Amigos da Escola deixou de ser vivenciado. Sendo a ela atribuída a 

responsabilidade pela descontinuidade do projeto por 20% dos voluntários entrevistados, bem 

como pela coordenação do projeto Amigos da Escola na referida unidade de ensino.  

Para não criar nenhum tipo de inconveniente aos entrevistados, os mesmos foram 

identificados por números correspondentes à ordem das entrevistas. 

 

2. 3 – Implementando o projeto 

 

 

A princípio procurou-se compreender quais os motivos que justificaram a 

implementação do Projeto “Amigos da Escola” na unidade escolar Anália Simões de Oliveira 

Vaz. Uma das razões que poderia justificar tal procedimento seria o desejo da construção de 

uma gestão democrática. Considerou-se, entretanto, que tornar possível esse desejo, é uma 

tarefa com muitos desafios. Segundo GADOTI (1994, p. 3): 

É preciso, contudo reconhecer que a gestão democrática é um processo 
sempre inacabado e que os limites são enormes. Esses limites se 
encontram: 
a) nas próprias pessoas, com pequena experiência de democracia; 
b) na mentalidade que atribui aos técnicos e apenas a eles a capacidade 
de governar e considera que o povo é incapaz de exercer o governo de 
qualquer coisa; 
c) na própria estrutura de nosso sistema educacional que é vertical; 
d) no autoritarismo que impregnou nosso ethos educacional; 
e) no tipo de liderança que tradicionalmente domina nossa atividade 
política.  

 
 Estas condições que limitam a gestão democrática estão presentes na escola Anália 

Simões de Oliveira Vaz. Em primeiro lugar,  a direção da escola é definida por indicação 

política partidária, ou seja, é o prefeito do município de Buíque quem “elege” a direção da 

escola, constituindo-se uma prática autoritária comum nas escolas municipais do estado de 

Pernambuco. As eleições partidárias são a única expressão de experiência democrática que é 
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vivenciada pela população da Vila Guanumbi. Isso implica que geralmente a comunidade não 

está acostumada a tomar decisões, existe sempre alguém que decide o que é melhor para todos, 

numa estrutura de poder ainda ancorada nos moldes do coronelismo.  

Ao abordar aspectos da gestão democrática do ensino público ligados à 
participação, foi possível constatar que, ao contrário do que se idealiza 
sobre a convivência entre membros da comunidade escolar, os 
mecanismos adotados pelos sistemas não lograram pôr termo à guerra 
entre segmentos. Diretores, professores e funcionários, com 
prevalência dos primeiros, ainda monopolizam os foros de 
participação. A escola pública ainda é vista pelos usuários como 
propriedade do governo ou do pessoal que nela trabalha. O professor 
comporta-se como dono do seu cargo, dos alunos e de suas classes. O 
diretor funciona como guardião dessa concepção, evitando 
interferências de servidores e de pais. As legislações têm funcionado 
como mecanismos reguladores dessa prevalência, uma vez que impõem 
critérios de proporcionalidade na participação aos segmentos 
organizados da comunidade escolar. Isso não impede, no entanto, que 
permaneçam existindo comportamentos e atitudes de dominação dos 
docentes sobre os demais membros, sob argumentos que, em geral, se 
baseiam em questões ligadas à competência pedagógica. Apesar das 
várias tentativas legais de correção das distorções que privilegiam os 
segmentos docente e administrativo, observam-se algumas legislações 
que chegam a legitimar a restrição à participação dos pais e 
responsáveis. (MENDONÇA, 2001, p.85) 
 

Sabedores das relações de poder e de busca de privatização dos espaços físico e 

pedagógico escolar, consideramos que a tomada de decisão da direção da escola em vivenciar 

um projeto que tem como pressuposto a abertura da escola à comunidade, indica, mesmo que 

precariamente, uma possibilidade de abertura à participação democrática, contrariando uma 

perspectiva de Estado que ainda não conseguiu superar sua feição  classista e excludente. 

 Sendo assim, consideramos de fundamental importância saber o que motivou a direção 

dessa unidade de ensino a implementar este projeto, visto que 50% dos voluntários atribuem a 

sua participação nesse projeto ao convite da mesma. Também é de se saber que é a direção 

quem decide se o projeto vai ser ou não implementado na unidade escolar. Esse procedimento 

é confirmado quando a coordenação do projeto e os professores declaram: 
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Tudo partiu de um sonho da diretora, que apesar de ver os esforços 
dos professores, se sentia insatisfeita com a falta de oportunidade dos 
alunos desta instituição (coordenação). 
 

A insatisfação da diretora quanto à falta de oportunidade dos alunos, demonstra uma 

preocupação com a qualidade da educação pública. Ela, mesmo reconhecendo os esforços dos 

professores, percebe que estes não são suficientes para atender a demanda por um ensino que 

ultrapasse a mera decodificação de conceitos. 

Essa demanda faz a diretora escolher como estratégia de ampliação das oportunidades 

de aprendizagem dos alunos da escola Anália Simões de Vaz a participação voluntária. Ela 

está estimulando a participação democrática nesta instituição, ao compreender que um trabalho 

conjunto entre os que fazem parte da escola, o Estado e a comunidade pode resultar não só na 

melhoria da qualidade da escola como em outras conquistas sociais. 

Acreditando que esse tipo de iniciativa pode minorar a defasagem no 
aprendizado dos alunos, o alto índice de prostituição entre os 
adolescentes e a ausência de atividades recreativas (professor 7). 
 

Ainda  referindo-se à implementação do Projeto, alguns professores afirmam que: 

A diretora conseguiu trazer o projeto e arregimentar voluntários 
(professora 4).  
 

Os professores ao se posicionarem desse modo, demonstravam, implicitamente, que a 

implementação do projeto por parte da diretora da escola, era algo positivo. Isso porque tal 

iniciativa conseguiu fazer com que pessoas da comunidade se fizessem presentes na escola, o 

que representava uma difícil tarefa. Se compreendeu que era necessário buscar a cooperação 

da comunidade para enfrentar os desafios pedagógicos, tais como, o baixo índice de 

aprendizagem e outros desafios sociais, como a prostituição, o alcoolismo e a ausência de 

espaços de lazer na Vila Guanumbi. 

Esta atitude é nobre e salutar, porém, a escolha do caminho para solucionar esses 

problemas ao pleitear a ação voluntária e o nível em que se dará essa participação, a partir da 
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implantação do projeto Amigos da Escola, é uma estratégia que pode não garantir, de fato, a 

solução dessas questões, diante de uma realidade tão complexa.  

Diante dessa percepção, ao questionar a ex-diretora da escola sobre o motivo ou 

motivos que justificaram a implantação do projeto na escola Anália Simões de Oliveira Vaz, a 

mesma justifica seu procedimento da seguinte forma:  

Um sonho de abrir a escola a toda comunidade [...] não só nos dias 
letivos [...] mas também aos finais de semana... feriados. (direção I) 
 

Pode-se perceber que esta resposta vai além do pensamento de que a implementação 

desse projeto pode ser capaz de sanar problemas estruturais no contexto da educação, 

demarcado pela redução de investimentos e pela intervenção do mercado na oferta de serviços 

sociais, garantindo também a intensificação dos vínculos institucionais com a comunidade. 

Por isso, é preciso compreender que abrir a escola no final de semana pode representar 

um ganho para a comunidade, visto que a escola deve estar aberta ao seu entorno como modo 

de ampliar os espaços de interação social (práticas esportivas, atividades culturais, cursos 

profissionalizantes, debates, palestras, etc.), de conhecer as suas necessidades, suas 

expectativas, mas também como um modo de que esse entorno ao ‘conhecer’ a escola, possa 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação.  

A contribuição de Guiomar Namo de Mello, que consta na justificativa do projeto, 

enriquece esse pensamento ao ponderar que: 

A escola é valorizada e reconhecida pela população, por ser ela a única 
instituição capaz de promover a aprendizagem de conhecimentos, 
valores e condutas necessárias para viver, conviver, produzir e 
consumir com dignidade na sociedade. Ela defende que se a escola 
ensinar, mas não houver aprendizagem, é porque ela fracassou. E 
afirma, ainda, que isso é particularmente importante quando 
consideramos alunos e famílias pobres, para quem a escola é, senão a 
única, a mais importante via de acesso aos saberes que dão plenitude à 
cidadania (AMIGOS DA ESCOLA, 1999). 

 

Durante muito tempo a escola se manteve com os seus muros cerrados à participação 

dos atores externos. Hoje, a educação se abre a uma nova perspectiva cuja maior necessidade é 
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olhar a comunidade na qual a escola está inserida, suas características, sua estrutura e seus 

problemas, para que possa neles intervir, o que Veiga (1998) chamaria de Ato Situacional. O 

Ato Situacional indica “apreender o movimento interno da escola, conhecer seus conflitos e 

contradições, fazer seu diagnóstico e definir onde é prioritário agir” (op. cit). Ou seja, perceber 

os anseios desta comunidade. E, finalmente, em que a escola pode contribuir para satisfação 

dos anseios comunitários num movimento que contribui  para o desenvolvimento da cidadania.   

Entretanto sabe-se que não basta à escola atrair voluntários para dentro do seu espaço 

físico para que seus problemas sejam sanados. A questão é: como essa participação vai se 

efetivar, de forma que esta prática não estimule a ausência do Estado e a diminuição dos 

recursos públicos na oferta da educação. 

Não vamos por em questão o envolvimento da escola com a sociedade 
da qual faz parte, isso é obviamente necessário, mas sim a forma como 
isso está posto nessas campanhas. Vemos sempre como a Escola 
Pública é ruim, mas magicamente pode se tornar um sucesso com a 
intervenção de indivíduos ou empresas, ficando clara uma intenção em 
mostrar que a sociedade deve assumir essa responsabilidade 
(FERREIRA, 2000, p.1). 
 

O olhar dos participantes da escola no sentido de implementarem o projeto Amigos da 

Escola em sua unidade de ensino, permeado pela vontade e pela crença de contribuir com a 

melhoria da educação, pode se constituir numa alternativa estratégica para a comunidade poder 

fazer parte da escola, adentrar os seus espaços, conhecer a realidade e, quem sabe, até tomar 

parte nas decisões. Sendo possível, segundo Calderón (2005) e Martins Bührer (2002), uma 

participação politizada, capaz de perceber o rebatimento das políticas públicas e da retração do 

Estado na qualidade da escola pública em oposição ao paradigma neoliberal. Por sua vez, a 

escola mostrar-se aberta à comunidade e articular-se com o Terceiro Setor pode representar a 

possibilidade de superar os seus desafios pedagógicos e sociais, num contexto de minimização 

do Estado no provimento dos serviços sociais (RICO, 2004). 
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Todavia existe a consciência de que as dificuldades de construir a participação da 

comunidade no âmbito escolar são muitas, como  confirma a ex-diretora: 

É difícil conseguir adeptos voluntários, mas, com firmeza e 
perseverança consegui alguns parceiros, pois sabemos das 
dificuldades dos profissionais em encontrar tempo (diretor I).  
 

A dificuldade de tempo, a que se refere a direção, é oriunda da luta pela sobrevivência. 

Num contexto de exclusão social, pautado pela expansão do sub-emprego e o aprofundamento 

do desemprego, a comunidade busca alternativas de trabalho remunerado, para que sejam 

capazes de suprir as necessidades fundamentais da própria existência. Esta condição 

inviabiliza para grande parte da comunidade a participação voluntária, embora muitos 

manifestem o desejo de fazê-lo. 

Nesse contexto Waltier (2005), ao fazer um estudo sobre as relações de trabalho nas 

organizações de economia solidária, destaca que nos anos 80 a economia Global tomou novos 

rumos que vão ter amplo rebatimento nas estruturas políticas e sociais, destacando-se a 

marginalização, advinda da exclusão do trabalho, o aprofundamento da pobreza e da 

desigualdade, estando posta a precariedade do trabalho e o trabalho informal que conduzem à 

proposição de novas formas de trabalho, tais como o trabalho voluntário. 

Na contemporaneidade, o trabalho deixa de apresentar-se apenas na sua dimensão 

técnica e passa a ser percebido também a partir da dimensão social, onde estão vinculados não 

só o interesse da remuneração que permite a necessidade incontestável de sobrevivência e o 

prazer da criatividade advindo da técnica, mas também a satisfação pessoal, que encontra, no 

viés da prática voluntária, uma nova forma de realização. 

O voluntário vive uma complexidade de pertencimento, pois, ao mesmo tempo que é 

parte de uma comunidade a ela se integra em sua ação, ele também utiliza-se dessa 

‘oportunidade’ como estratégia de inclusão no mercado, a qual é frustrada na maioria das 

vezes. Esta participação também pode ser uma oportunidade de reflexão sobre a sua ação. 



 
 

   
 

  
 74  

 
 

Dessa maneira, uma nova forma de sociabilidade se constituiria reconhecendo os 

mecanismos de controle presentes na hierarquia escolar e interesses que se fazem presentes nas 

relações de intercâmbio social, mas que pode, ao menos, fomentar uma solidariedade-ação que 

seja capaz de permitir, ao voluntário, no contato com o trabalho, um reconhecimento advindo 

da prática social que se transforme em competência para a participação democrática, com o 

comprometimento com uma sociedade mais justa e igualitária  e com uma educação pública de 

qualidade a partir da abertura da escola à comunidade e do reconhecimento de todas as 

dificuldades em implementar um projeto dessa envergadura, tal como vimos sinalizar esse 

discurso. 

Enquanto professor sempre tive vontade de vivenciar atividades 
extracurriculares na escola, mas os incentivos não são muitos (...) 
Desde a questão financeira até a dificuldade de trazer ou de conseguir 
voluntários para a implementação de um projeto. Então é cada um por 
si, inventando, criando, buscando através da perseverança, força e 
efetivação de situação de projetos (professor 5). 
 

Percebemos que a participação voluntária é solicitada enquanto possibilidade de 

contribuição de ordem material ou funcional da comunidade, de acordo com as necessidades 

da escola e das possibilidades individuais. Assim, não representando uma participação que, em 

algum momento, indique a concessão de poder, muito menos, uma gestão que represente uma 

construção conjunta, rompendo com a centralização do poder na mão de uma única pessoa.  

Na nossa compreensão, a participação da comunidade na escola Anália Simões, no 

processo de implantação e vigência do projeto Amigos da Escola, não ultrapassou o nível da 

colaboração. A participação é pleiteada apenas enquanto possibilidade de executar tarefas.  

Até que ponto a comunidade participou, de fato, da implantação do projeto e 

conseqüentemente de sua continuidade, definido um processo de democratização, construindo 

um sentimento de pertencimento ou fortalecendo o sentimento de responsabilização social 

funcional à preconização do Estado mínimo é uma questão a ser perseguida.  
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Sobre o quanto o Projeto Amigos da Escola é funcional à minimização do Estado, 

pesquisa realizada por Calderón (2005) sobre o Projeto Amigos da Escola aponta que a maioria 

dos estudos compreendem o Projeto como estratégia neoliberal de redução do Estado. 

[Este Projeto representa] Uma estratégia neoliberal para criar um 
ambiente propício a desresponsabilização do Estado no fornecimento 
de serviços públicos de qualidade. Além disso, tais estudos apontam 
para a conseqüente desqualificação do profissional da educação na 
medida em que se hipervaloriza as ações voluntárias. A busca do 
aprimoramento da escola pública enquanto reflexo de uma política 
estatal de caráter neoliberal (...) de respostas para a melhoria do 
cotidiano da escola pública em um contexto demarcado por um 
complexo processo de redução de custos, maximização de recursos, 
baixo poder aquisitivo dos salários, precarização da infra-estrutura 
(CALDERÓN, 2005, p.7). 

 

Entretanto essa tendência apontada por Calderón (op. cit) não é compartilhada por 

todos e nem todos os entrevistados percebem o projeto como uma iniciativa permeada por um 

pensamento neoliberal de minimização do Estado, como pode-se constatar na fala de um dos 

professores e de um dos voluntários entrevistados:  

Um dos motivos seria juntar toda a sociedade em um único objetivo 
que é melhorar as atividades da escola. Um outro objetivo seria criar 
um espaço de ajuda mutua e de responsabilidade geral (professor 1). 

Criar um espírito de coletividade interagindo escola, família e 
comunidade (Voluntário 5). 

Deseja-se salientar que, apesar de não desconsiderar a vontade louvável de muitos para 

construção de uma escola de qualidade, vale esclarecer que alguns interesses podem estar 

implícitos à implantação desse projeto, mesmo que não sejam reconhecidos por aqueles que o 

vivenciam.  

O desmonte da educação pública  remete à necessidade de refletir até que ponto o 

desejo da comunidade colaborar com a qualidade da educação pública pode representar a 

concretização da minimização do Estado no provimento a educação e a degradação desse 

serviço. Neste sentido, foram colhidos depoimentos sobre as pessoas que não possuem 

habilitação pedagógica estarem atuando no espaço escolar. 
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• A graduação é importante sim, mas os leigos ou aqueles que 
não têm habilitação alguma, têm muito a nos ensinar dentro do 
seu próprio conhecimento que precisamos aproveitar (diretor 
I), 

• Habilitação e participação no Amigos da Escola nada tem a 
ver uma coisa com a outra, o conhecimento está vinculado a 
cada ser, cada um tem seu próprio saber (diretor II). 

 
Tais posicionamentos que partem justamente da direção de uma instituição de ensino, 

onde o conhecimento é oferecido de forma sistematizada é muito reveladora. Demonstra o 

entendimento que a escola não deve estar fechada para a multiplicidade de conhecimentos que  

a rodeia, pelo contrário, eles devem ser valorizados. Tal valorização permite um 

aprofundamento por parte da escola do contexto que ela está inserida, de forma a conhecer o 

meio cultural, social, econômico dos que fazem parte do seu entorno, podendo, assim, 

direcionar as suas atividades para o atendimento dos anseios e necessidades dessa comunidade. 

Mesmo os professores compreendem que a atuação dos voluntários na escola não é 

sinal de inconveniência, pois: 

Cada ser humano está habilitado para alguma coisa, portanto todos 
têm algo para oferecer (professor 4), 

Não vejo problemas desde que se coloque a pessoa certa na área certa 
(professor 6), 

Depende dos talentos que essa pessoas tiverem. É necessário carisma 
e a pessoa certa na hora certa (professor 7). 

 
De tal forma que, na escola Anália Simões de Oliveira Vaz, os professores não 

compreendem que os voluntários estejam ali para os substituírem na sua tarefa pedagógica, e 

sim, para contribuir com as necessidades da escola ao oferecer o conhecimento que cada um 

dispõe em beneficio da aprendizagem. Entretanto, compreendem que a transmissão do 

conhecimento historicamente e socialmente valorizado é necessário ao desempenho da 

cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho e nesse sentido, necessita-se de 

profissional com uma formação específica, contínua e efetiva, própria da educação formal. 
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É interessante perceber o posicionamento da coordenadora do projeto na escola Anália 

Simões de Oliveira Vaz. Para ela, o conhecimento sistemático socialmente valorizado é 

imprescindível para o sucesso no mundo atual: “hoje nós vivemos num mundo competitivo 

onde quem está sempre se graduando ou se atualizando tem mais chances... oportunidades...”, 

então, aqueles que estiverem à mercê de uma formação dada por pessoas não qualificadas para 

tal, correm o risco de ficarem à margem, excluídos da possibilidade de sobreviverem em um 

mundo extremamente competitivo.  

Percebeu-se no discurso da coordenação uma dúvida quanto à contribuição dos 

voluntários para a melhoria da qualidade da educação, pois como oferecer algo tão específico 

quanto à educação formal, sem a formação específica para tal?  As mudanças do mundo 

contemporâneo exigem cada dia mais um processo de formação continuada, então quem deve 

atuar na escola? 

Mesmo entre os voluntários há quem compreenda que só existe espaço de trabalho no 

mundo atual para aqueles que possuem formação. 

Realmente haverá a possibilidade de inclinar-se a aceitar que somente aqueles que 

possuem qualificação pedagógica podem contribuir para a aprendizagem dentro do espaço 

escolar. Entretanto, se considerar que o ser humano na sua trajetória de vida ocupa algo maior 

que o espaço funcional no mundo do trabalho, necessitando se capacitar para as relações 

sociais, para o exercício da cidadania, entende-se que a participação de todos quanto desejem 

fazer parte da escola, mesmo sendo analfabetos, pode contribuir para o enriquecimento e o 

aprendizado de práticas sociais mais horizontais, para a formação democrática e, ainda mais, 

para o conhecimento e valorização da cultura do grupo a qual pertence. 

Se, por um lado, o mundo moderno tem valorizado de forma exacerbada o 

conhecimento sistemático, por outro lado, tem também reconhecido a importância de várias 

formas de “saber” das várias “culturas”, para que seja possível respeitar as diferenças. 
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A participação de pessoas que não possuem formação pedagógica no espaço escolar 

propicia às mesmas uma possibilidade real de exercício da cidadania, pois ao participarem, ao 

conhecerem  a realidade, essas pessoas começam a compreender a escola, como um espaço de 

luta democrática. Sendo uma oportunidade não apenas para uma prática utilitarista, mas,  

também uma oportunidade para um aprendizado de cidadania. 

Um voluntário enfatiza que “as pessoas que não possuem habilitação pedagógica para 

atuarem no espaço escolar, não devem atuar, e que todos devem sempre estar se atualizando”. 

É interessante perceber, entretanto, que esse voluntário tem formação pedagógica. Talvez por 

esse motivo tenha um sentimento diferenciado em relação aos outros atores, inclusive dos 

próprios professores da escola. A maioria dos voluntários compreende a importância da 

valorização da multiplicidade do conhecimento. 

Todos têm muito a ensinar se tiverem oportunidade para isso 
(voluntário 4).  
 

Ao relacionar essas duas posições pode-se ir mais além e afirmar que todos têm muito a 

apreender quando a escola se abre à participação democrática, mesmo apresentando alguns 

entraves que são próprios de nossa cultura, que não tem ainda o hábito do exercício da 

democracia. Compreende-se que só se aprende a ser democrático, exercitando a democracia. 

Este aprendizado não está posto apenas para os voluntários, mas para toda a 

comunidade escolar. Os espaços de decisão vão aos poucos sendo conhecidos para que possam 

sofrer interferência. Se, por um lado, o voluntário começa a perceber que pode tomar parte nas 

decisões, ele começa a pleitear esse espaço. Nem todos se sentem à vontade com isso, o que 

pode ter sido um motivo para que o projeto não tenha tido continuidade com a mudança de 

direção. 

Compreende-se que a falta de pessoas com formação especifica na escola impossibilita 

a constituição de uma escola de qualidade. Nesse aspecto tem-se assistido a uma super 

valorização da prática voluntária, no contexto das organizações empresariais e das agências 
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multilaterais de financiamento, como exemplo pode-se citar  o Banco Mundial que financia  e 

apóia  projetos de desenvolvimento social. 

[...] O Banco Mundial é, sem dúvida, a instituição internacional que 
mais contribuiu para a consolidação e disseminação deste campo no 
mundo em desenvolvimento (FALCONNER, 1999, p. 5).  

 

Detectou-se a emergência de um sentimento de responsabilização e de culpa da 

comunidade com as causas sociais, quando, na verdade, são vítimas de uma realidade social 

excludente que prioriza as necessidades do setor empresarial, de acordo com as orientações do 

Banco Mundial. 

A utilização habilidosa dos mercados privados competitivos e da 
atividade voluntária pode apoiar o desenvolvimento e, ao mesmo 
tempo, reduzir o ônus que recai sobre Estados com escassa capacidade 
institucional. E a participação dos interessados na implementação de 
serviços ou programas públicos pode melhorar tanto a taxa de 
rentabilidade como a sustentabilidade dessas atividades [...] Seguindo 
essas orientações, muitos países conseguiram envolver pais e 
comunidade, por meio de Conselhos de desenvolvimento escolar. A 
partir dessa experiência [...] as comunidades participantes desses 
conselhos “são mais propensas a colaborar com o financiamento das 
escolas” (CALDERON, 2005, p. 11). 
 

Este modelo de participação o qual Calderón se refere não foi observado no Brasil. No 

contexto brasileiro o que está sendo posto não é apenas a condição de ajuda advinda da 

comunidade no sentido de complementar a ação do Estado, mas, sim, de assumir uma 

responsabilidade maior, um compromisso com a escola pública ao criar o sentimento de 

responsabilização entre escola, família e comunidade. Criando, dessa forma, a crença de que a 

ação voluntária traz ganhos não só para aquele que recebe a interferência da ação, como 

também para aquele que contribui, sendo posto a atividade voluntária como uma oportunidade.  

Mesmo havendo a participação da comunidade na escola Anália Simões de Oliveira 

Vaz, ela não foi capaz de dar respostas às reais carências da comunidade escolar. Contudo, 

percebeu-se que essa participação poderia ter sido ampliada, possibilitando senão avanços na 

área pedagógica, mas avanços na própria percepção da função da escola e do envolvimento 

desta comunidade no intuito de melhorar a oferta da educação. 
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Essa contribuição poderia se dar de forma ampliada e não representar uma ação 

funcional ao processo de minimização do Estado se ela se concretizasse enquanto completude 

à ação estatal e com seu apoio.  

A comunidade tem vontade em contribuir para a melhoria da oferta da educação, mas 

ela não consegue, por si só, resolver ou amenizar de forma perceptível os problemas 

evidenciados na escola pública a partir da implementação do Projeto Amigos da Escola. 

Efetivar uma participação voluntária, que se concretize pela articulação da comunidade 

em um fazer democrático que englobe a luta pela atuação e responsabilização do poder público 

na constituição de políticas sociais, não é fácil de consolidar. 

Os antagonismos do capitalismo hegemônico continuam a existir e de forma cada vez 

mais aprofundadas, e é, nesse contexto, que se dá abertura da escola Anália Simões de Oliveira 

Vaz à participação voluntária, sem criar nenhum tipo de constrangimento aos voluntários visto 

que estes são mais que membros da comunidade, são também  parentes do corpo de 

funcionários da escola. 

Alguns voluntários acreditam que foram aceitos com receptividade, quando relatam a 

sua experiência na escola. Vale salientar que se fala de uma pequena vila, onde todos se 

conhecem, uma região praticamente rural, onde os laços de sangue permeiam todas as relações 

comunitárias. 

Neste sentido, compreende-se que é difícil não ser receptivo a um membro da 

comunidade que vem até a escola. Por outro lado, não reconhecem, nele, um “igual”. Contudo, 

essa abertura não conseguiu consolidar na escola um espaço democrático visto que as pessoas 

estavam apenas cumprindo tarefas e não refletindo sobre as condições da escola, as razões dos 

seus problemas, as condições materiais.  
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Os voluntários não avançaram nessa reflexão, limitaram-se a executar as tarefas que 

foram solicitadas pela direção da escola. Mesmo assim, compreendem que colaboraram 

positivamente com a instituição.  

Compreende-se que uma participação que se limite ao nível da colaboração, onde não 

há a discussão coletiva, não pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação visto 

que não estão presentes nessa participação atividades que têm em suas muitas variáveis a 

organização inovadora e uma  dinâmica que se constrói a partir de  Projeto pedagógico 

participativo (MORAN, 1996). 

A comunidade reconhece a sua responsabilidade e não se exime dela, mas sente 

dificuldade em assumir seu papel em um ambiente com tantas carências, principalmente 

carências oriundas da minimização do Estado no tocante às políticas sociais. 

Neste sentido, a implementação do projeto pode não parecer, a princípio, uma 

experiência verdadeiramente democrática, mas, nem por isso, é incapaz de potencializar uma 

abertura à participação, enquanto estratégia de ampliação de práticas sociais pautadas no 

exercício da cidadania. 

Percebeu-se que um grupo avalia como positivo a iniciativa da direção enquanto 

impulsionadora da implantação do projeto na escola. O que  permite evidenciar a sensibilidade 

desta direção em relação às necessidades dos professores e alunos, na ampliação das 

oportunidades educacionais, embora reconheça-se existir, ainda, muitos limites a uma 

participação verdadeiramente democrática. 

Não se está afirmando que durante a vivência do Projeto, haveria uma participação 

verdadeiramente democrática, e que todos os espaços de decisão estavam abertos para tal. 

Apenas acredita-se que, ao abrir a escola à participação de pessoas externas a essa instituição, 

a direção permitiria que tais pessoas passassem a interferir sobre o cotidiano da escola, 

propiciando uma aprendizagem democrática para todos, inclusive, para os alunos. 
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Nessa perspectiva, os voluntários defendem que: “todos devem ser bem vindos, pois, de 

uma forma ou de outra, surge uma gama de informações e idéias no sentido comunidade-

escola” (voluntário 5). Vale salientar que é justamente esse tipo de posicionamento que pode 

verdadeiramente propiciar a “gestação” dos verdadeiros “amigos da escola”, pois somente a 

escola conhecendo as necessidades de sua comunidade é capaz de direcionar suas atividades de 

forma a suprir essas necessidades. Ou seja, os programas e projetos têm a possibilidade de 

serem redirecionados pelas pessoas as quais se destinam. 

Além disso, só a comunidade que conhece a escola é capaz de contribuir para que a 

mesma possa prover de modo mais adequado a aprendizagem, possibilitando ao aluno ter 

acesso ao conhecimento social e historicamente produzido, habilitando-o para o exercício da 

cidadania e a inserção no mundo do trabalho. Assim, deve-se compreender que a escola não é 

só um espaço de aprendizagem de conteúdos, mas de aprendizagem de práticas sociais. 

Entretanto, constatou-se que não houve uma participação efetiva, um conhecimento da 

proposta pedagógica da escola, uma participação horizontal. As pessoas faziam parte do 

Projeto Amigos da Escola, mas não sabiam, de fato, o que estavam fazendo na escola.  

Essas dificuldades partem exatamente da falta de amadurecimento para uma 

participação democrática. A prática instituída baseia-se numa compreensão que a ação 

voluntária deve se materializar de uma maneira pragmática-utilitarista. Entretanto, a partir da 

experiência vivenciada nesta escola, já passa a existir uma reflexão a respeito do modelo de 

participação vivenciado e uma possível crítica, como podemos perceber nas declarações dos 

voluntários entrevistados: 

O que importa é o trabalho, a participação e não as idéias...ou seja 
você tem que fazer, não tem que pensar (voluntário 9). 

O acesso, a interferência nos problemas e soluções da escola... não se 
estabelecem pois a participação se efetiva sem muita liberdade de 
expressão e se percebe a pura ignorância por parte de algumas 
pessoas da comunidade e até mesmo professores que estavam de fora 
(voluntário 7).  
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A dificuldade dos voluntários em tomar parte nas decisões e em efetivar uma 

participação verdadeiramente democrática não decorre, somente, por conta dos voluntários 

possuírem baixo nível de escolaridade pela sua carência material mas, principalmente, pela 

falta de uma cultura de participação no contexto que se tomou para análise.  

No item seguinte se continuará a refletir sobre essas dificuldades ao relacionar os atores 

envolvidos na implementação do Projeto Amigos da Escola na escola Anália Simões de 

Oliveira Vaz e a sua participação no cotidiano escolar. 

 

2. 4 – Os atores, os motivos e o nível da participação no P.A.E 

 

Compreender as razões que levam uma pessoa a dedicar parte do seu tempo à atividade 

voluntária, especificamente na escola pública, foi uma das  preocupações da pesquisa. Contudo 

vale salientar que essa participação pode se efetivar em níveis diferenciados de acordo com a 

materialização dessa prática. Podendo transitar da mera execução de tarefas à participação 

verdadeiramente democrática.  

Por um lado, a participação é identificada com os argumentos da 
democratização que têm como referência o fortalecimento dos espaços 
de socialização, de descentralização do poder e de crescente 
autonomização das decisões, o que acaba, portanto, por enfatizar um 
papel mais autônomo dos sujeitos sociais. Por outro lado, a 
participação é vista a partir da criação de espaços e formas de 
articulação do Estado com os sujeitos sociais, que assim se configura 
em um instrumento de socialização da política, reforçando o seu papel 
como meio para realizar interesses e direitos sociais que demandam 
uma atuação pública (CUNILL GRAU apud  JACOBI, 2000, p. 6). 
 

Martins Bührer (2002), utilizando Danilo Gandin define três níveis de participação: o 

primeiro nível é o da colaboração, que corresponde à participação no seu primeiro estágio. 

Nesse nível, as pessoas são convocadas a colaborar na execução de um projeto, de uma idéia, 

de uma decisão definida por outra pessoa. O segundo nível é o que se pode chamar de 

delegação de poder, que representa um nível mais avançado de participação, embora a 
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estrutura básica de poder permaneça a mesma. O poder é distribuído como concessão, benesse. 

A direção define os limites da liberdade do outro. Continua havendo o que pensa e o que 

executa. O terceiro nível é o da construção conjunta. Esse nível quebra a dicotomia, planejador 

x executor. Para que a participação voluntária se efetive a este nível, os fins da ação educativa 

proposta, o projeto educativo, bem como as etapas e formas de realização são definidos em 

conjunto pela direção e pelos professores.   

Diante de tais possibilidades é conveniente compreender qual a concepção de 

participação que norteia a prática cotidiana dos voluntários da escola Anália Simões de 

Oliveira Vaz se numa perspectiva de responsabilização num contexto de minimização do 

Estado ou como exercício de cidadania a caminho de uma sociedade democrática. 

Segundo o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a participação é uma condição 

fundamental para a concretização da democracia e conseqüentemente para a transformação da 

realidade social. Neste sentido Betinho (s.d) defende que: 

Participação é um dos cinco princípios da democracia. Sem ela, não é 
possível transformar em realidade, em parte da história humana, 
nenhum dos outros princípios: igualdade, liberdade, diversidade e 
solidariedade. Falamos aqui de participação em todos os níveis, sem 
exclusão prévia de nenhum grupo social, sem limitações que restrinjam 
o direito e o dever de cada pessoa tomar parte e se responsabilizar pelo 
que acontece no planeta. Em resumo, cada um de nós é responsável 
pelo que acontece nas questões locais, nacionais e internacionais. 
Somos cidadãos do mundo e, portanto, co-responsáveis por tudo o que 
ocorre. A única forma de transformar este direito em realidade é 
através da participação (s.p). 
 

Embora compreenda-se que a participação é condição à consolidação das conquistas 

sociais e o caminho para a ampliação da democracia, ela pode ser aguçada num perspectiva de 

mascarar as razões de exclusão social ao fomentar a participação comunitária como 

substitutiva ao papel do Estado no provimento dos direitos sociais. Essa dualidade está 

presente no Projeto Amigos da Escola. Neste sentido: 

Um dado importante das pesquisas realizadas é o descompasso e o 
conflito que existem entre o conteúdo da mensagem divulgada pela 
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televisão e a mensagem implícita na Coleção distribuída às unidades 
escolares que aderiram ao projeto. Na primeira, o voluntariado era 
abordado em uma perspectiva pragmática e utilitarista, com o efeito de 
estigmatizar a escola como alvo da assistência social, colocando-a no 
mesmo patamar que as ONGs que auxiliam pessoas em situação de 
pobreza. Por outro lado, a Coleção Amigos da Escola transmitia uma 
imagem de voluntariado a partir de uma perspectiva diferente, baseada 
no princípio da gestão democrática da escola contemplado na LDB de 
1996. Trata-se de duas mensagens veiculadas em um mesmo projeto, 
ambas com distintos níveis de abrangência. A mensagem da 
propaganda televisiva atingiu praticamente todos os lares brasileiros, 
na medida em que foi divulgada nacionalmente. Seu objetivo era 
despertar na população o interesse pela participação voluntária na 
escola (CALDERÓN, 2005, p.63). 
 

Infelizmente além de ter sido a perspectiva utilitarista de participação a que chegou a 

maioria da população e graças ao poder de persuasão da mídia, essa mensagem passou a ser 

identificada como a forma eficaz de participação. Entretanto, o Projeto Amigos da Escola ao 

despertar nos voluntários e na comunidade um sentimento de pertencimento,  de envolvimento, 

pode criar a possibilidade de,  a partir daí,  construir-se  um novo conceito coletivo de 

democracia. Ou seja, a construção de uma democracia participativa, em que os sujeitos 

coletivos não limitem sua participação ao direito de votar e ser  votado e sim ao direito e dever 

de fazer parte das decisões que afetam os interesses sociais.  

Não é fomentado na mensagem midimática a participação da comunidade no espaço 

escolar objetivando a tomada de decisões.  O que está explícito é o fato da escola pública não 

dispor de recursos públicos para o seu financiamento, devendo este ser assumido por um corpo 

de voluntários ao assumir tarefas tais como a limpeza, a instalação de equipamentos até a 

própria capacitação dos profissionais que atuam no espaço escolar. 

De acordo com essas considerações, para que fosse possível compreender em que nível 

se deu a participação voluntária no espaço em análise lançou-se mão da entrevista. Esse 

recurso deu direção de algumas possíveis razões que teriam motivado a participação voluntária 

na escola Anália Simões, algumas das quais chamaram particularmente atenção, tais como: 

                          Me chamaram lá na escola (voluntário 1).  
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Começou com reuniões para mobilizar voluntários e procurar 
solucionar problemas mais sérios, violência familiar, analfabetismo, 
prostituição, etc. (coordenação).  

Entre eles estavam pessoas entre dezoito e trinta anos, muitos 
professores e outros estudantes, atuando com aulas de reforço, aulas 
de música, esportes e etc (professor 2).  
 

Entende-se que ao chamar as pessoas da comunidade para irem à escola e ao solicitar a 

colaboração na execução de tarefas visando enfrentamento os problemas diretamente 

relacionados com a qualidade da educação pública, tais como níveis de aprendizagem, 

participação, evasão escolar, o analfabetismo, mas também aqueles relacionados à exclusão 

social, como a violência familiar e  a prostituição, entre outros, a direção da escola demonstra 

ser sensível aos problemas do seu entorno comunitário, aos problemas que estão além dos 

muros da instituição escolar embora, nem por isso, explicite a existência de uma gestão 

democrática. 

A Gestão Democrática implica participação intensa e constante dos 
diferentes segmentos sociais nos processos decisórios, no compartilhar 
as responsabilidades, na articulação de interesses, na transparência das 
ações, em mobilização e compromisso social, em controle coletivo 
(GANDIN apud  MARTINS BÜHER, 2002, p.10). 
 

A postura adotada por essa direção não pressupõe a interferência dos diversos 

segmentos sociais. Neste sentido é importante salientar que está se falando de uma 

comunidade rural, localizada em um município que vivencia um quadro de exclusão social 

profundo, classificado no 5.406º lugar no índice de exclusão social do país. Neste contexto 

verificamos que não é comum as pessoas desta localidade participarem da tomada de decisões. 

Observou-se que a droga, a prostituição, o alcoolismo, são problemas típicos de um 

quadro de exclusão social e estão presentes na Vila Guanumbi com reflexos negativos na 

qualidade do ensino público. Desta forma, a direção e a coordenação da escola compreendem 

que a presença da comunidade na escola, pelo viés da participação voluntária, mesmo que em 

nível apenas de colaboração, pode contribuir para a melhora da qualidade da escola pública, 

como para transformar o quadro de exclusão. 
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Entretanto compreendeu-se que a ausência de uma reflexão sobre a qualidade da 

participação voluntária inviabiliza um projeto de construção de um comprometimento social 

verdadeiramente democrático e não indica nenhuma relação de responsabilização ou de culpa 

quanto às condições da oferta e da qualidade da escola pública. Percebeu-se que a comunidade 

ainda não está amadurecida para uma participação verdadeiramente democrática e não é fácil 

para o diretor da escola trabalhar essa questão.  

Dessa forma, torna-se importante tecer algumas considerações sobre a 
gestão democrática nas escolas e os condicionantes que lhe estão 
implícitos, uma vez que a mesma deve ser um instrumento de 
transformação das práticas escolares e não da sua reiteração, o que 
envolve, necessariamente, a formulação de um novo projeto 
pedagógico. A abertura da escola para a participação da comunidade 
deve estar acompanhada de uma nova proposta pedagógica, que a 
aponte como uma necessidade premente ( MARTINS, 2002, p. 24). 
 

Entretanto, essas condições referentes à gestão democrática, não foram observadas na 

escola Anália Simões. A proposição de um novo projeto pedagógico pressupõe uma 

maturidade democrática que não se faz presente em um contexto demarcado por práticas 

conservadoras. Entretanto, há o reconhecimento por parte da direção e da comunidade escolar 

que a realidade precisa ser transformada e esse reconhecimento é o primeiro passo para a 

transformação da realidade. 

Entende-se que ao chamar um indivíduo à escola com o interesse deste participar do 

projeto Amigos da Escola o diretor deve esclarecer as razões e os limites da possível 

participação, para que o voluntário conheça os limites de sua contribuição. Ou melhor, em que 

nível se dará esta participação. Se apenas a mera execução de tarefas ou ao nível da construção 

em conjunto, para que, de posse desse conhecimento, o voluntário venha a ser capaz de refletir 

e conseqüentemente aprofundar o nível de sua participação. 

Daí o papel importantíssimo a ser assumido pelo diretor da escola na 
coordenação do processo de construção da gestão democrática na 
escola, no qual a ação dos professores torna-se fundamental 
(MARTINS, 2002, p.24). 
 



 
 

   
 

  
 88  

 
 

Se a tomada de decisão em vivenciar o Projeto Amigos da Escola em uma unidade de 

ensino não é fruto de um processo coletivo de reflexão e tomada de decisões, corre-se o risco 

de que essa participação ocorra apenas ao nível da distribuição de tarefas, o que certamente 

não irá ter um processo de continuidade e possivelmente se encerrará com a mudança de 

direção, visto que não é fruto da criação e do aprimoramento de um novo modelo de gestão. 

Através das entrevistas constatou-se que 10% dos voluntários não sabiam sequer 

responder por que se tornaram voluntários. Estas pessoas teriam dificuldades em potencializar 

a qualidade dos serviços educacionais e, principalmente encaminhar um processo de 

democratização do espaço público escolar, pois não eram conscientes sequer das razões que as 

fizeram voluntárias. Cenário similar foi visto por Martins Bührer (2002) na cidade de Ponta 

Grossa - Paraná, ao também vivenciar a implantação do Projeto Amigos da Escola. 

Percebemos que os interlocutores da presente pesquisa visualizam a 
participação da comunidade na escola como uma possibilidade desta 
desenvolver um trabalho de melhor qualidade. No entanto, pôde-se 
perceber, através das entrevistas, que falta um amadurecimento da 
comunidade escolar em relação a questões centrais para o 
desenvolvimento desse trabalho, como por exemplo: o significado de 
participação; que práticas podem ser consideradas como reais 
momentos e possibilidades de participação; por que reivindica-se a 
participação; quais os reais propósitos que fundamentam as 
propostas/programas de participação; se essas propostas estão 
comprometidas com o social ou com a manutenção do modelo de 
sociedade vigente; como encaminhar um projeto como o Amigos da 
Escola de modo que o mesmo venha realmente a contribuir para que a 
escola desenvolva um melhor trabalho e para a democratização da 
gestão escolar; o que o voluntário representa para a escola; se o 
voluntariado poderá se transformar num mecanismo de conscientização 
e de participação da sociedade civil em ações que resultem em políticas 
públicas que priorizem a justiça social e o aprofundamento da 
democracia. (p. 92-93). 
 

A falta desse amadurecimento da comunidade escolar em relação ao Projeto Amigos da 

Escola, como também a ausência de uma reflexão coletiva sobre como se daria a participação 

voluntária e com que finalidade, teria sido o primeiro entrave perceptível à construção de uma 

participação verdadeiramente democrática. 
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 Na ausência de um amadurecimento quanto à constituição de uma gestão democrática 

passou-se a acreditar que o interesse da comunidade da Vila Guanumbi, em trabalhar 

voluntariamente na escola Anália Simões de Oliveira Vaz poderia ter decorrido, 

primordialmente, das propagandas televisivas do Projeto Amigos da Escola veiculadas pela TV 

Globo. Entretanto, apenas 10% dos entrevistados disseram terem visto a propaganda na TV, 

antes de se tornarem voluntários.  

As propagandas da TV Globo, por si só, não levaram as pessoas a participarem de uma 

experiência voluntária (pelo menos maciçamente como era de se esperar), mas ajudou a fazê-

las crer na importância dessa participação ao mostra-se como co-responsável pela educação.  

 Não se quer, aqui, um posicionarmento contra esta participação, mas refletir a respeito 

de como esta se materializa. Concorda-se com Alves (2005, p. 1) quando diz que: 

Somos totalmente a favor da participação da comunidade nos setores 
públicos e, entre esses, na escola pública. Mas a participação deve ser 
para discutir metas, prioridades, orçamento, servir permanentemente 
para criar um processo de participação popular que tenha poder de 
decisão, controle e fiscalização, ampliando a consciência dos 
trabalhadores e impedindo os interesses privados dentro do setor 
público. 
 

A ausência dessa discussão colabora para que a materialização da participação dos 

voluntários possa se efetivar apenas de modo utilitário, como cumpridores de tarefas. O que 

não reflete uma prática democrática.  

Em relação à mobilização da comunidade para a participação voluntária, percebeu-se 

que a interferência da TV não assegura a participação voluntária. Como exemplo disso teve a 

fala de uma voluntária que, ao ser questionada sobre as razões que a levaram a fazer parte das 

atividades da escola, respondeu-nos:  

Vi na TV e fui convidada pelas pessoas da escola quando fui à cidade 
fazer a feira ( voluntário 6). 
 

 Nesta fala, evidencia-se que, muito mais que a propaganda televisiva, o convite das 

pessoas da escola foi determinante para que a entrevistada fosse mobilizada para atuar na 
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escola. Ao mesmo tempo, esse depoimento expressa o entrosamento entre os membros da 

escola e a comunidade, devido à existência de relações pessoais de afetividade.  

Ainda se referindo à motivação, se verificou que cerca de 30% dos voluntários 

entrevistados, afirmaram terem se integrado à proposta de trabalho voluntário movidos pelo 

sentimento de responsabilização social, que tem por fundamento a construção de uma 

sociedade mais justa, na qual não se aprofunde a exclusão social. Como pode-se verificar no 

depoimento de um voluntário: 

Desejo de contribuir, mesmo que de forma tímida, com um futuro 
melhor para juventude desse país (voluntário 5).  
 

A palavra tímida, especificamente nessa fala, é reveladora dos limites da contribuição 

voluntária vivenciada nessa escola, pois caracteriza a fragilidade em contribuir efetivamente 

para a melhoria da qualidade da educação pública por diversos motivos: limites de tempo, 

limites intelectuais ou escassez de recursos econômicos, até porque, como já foi dito 

anteriormente, as próprias condições materiais dessas comunidades são impeditivas da atuação 

positiva no trabalho voluntário. 

Mesmo assim, em algumas falas, pode-se perceber a construção de um sentimento de 

responsabilidade social da comunidade, quando os sujeitos relacionam sua presença na escola 

ao desejo de contribuir com a construção de uma sociedade caracterizada por relações 

horizontais, como pode-se evidenciar nos depoimentos a seguir: 

Vontade de ajudar (voluntário 8). 

O interesse de fazer meu papel da forma que vi que podia utilizar meu 
tempo livre ajudando outras pessoas (voluntário 7). 
 

A proposição “fazer o meu papel” é muito reveladora, indica a compreensão de uma 

postura em que todos devem se responsabilizar com a construção de uma sociedade pautada 

em relações sociais menos excludentes. Entretanto, ter uma postura de responsabilidade social, 

não é condizente com uma prática isolada.  
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Entende-se que cada um deve fazer a sua parte, a comunidade, empresa e o Estado, sem 

que isso represente a mercantilização da assistência pública (MARANHÃO, 2002) presente 

nos discursos de privatização (MARTINS BÜHRER, 2002). 

Percebe-se que o motivo predominante da motivação à prática voluntária tenha sido o 

convite da direção da escola. A resposta a este convite não teria sido positiva se as pessoas não 

sentissem o desejo de contribuir, de poder ver os seus membros terem oportunidade de 

freqüentarem uma escola pública de qualidade, mas o nível dessa colaboração pode não 

garantir uma escola de qualidade.  

A oferta de uma educação pública e de qualidade envolve elementos que englobam a 

estrutura física das escolas, a disponibilidade de equipamentos, número suficiente de pessoal, 

formação profissional, ambiente pedagógico próprio, formação continuada, valorização dos 

profissionais, perspectivas de futuro e estímulo à participação 

Diante de tantos requisitos entende-se que a qualidade na educação não é fácil de se 

obter, pois exige um grande esforço. Na verdade, o conjunto das instituições de ensino está 

muito distante do conceito de qualidade apontado por Moran (1996, p.1), quando o mesmo 

aponta algumas variáveis:  

• Organização inovadora, aberta, dinâmica. Projeto pedagógico participativo; 

• Docentes bem preparados intelectual, emocional, comunicacional e eticamente. Bem 

remunerados, motivados e com boas condições profissionais; 

• Relação afetiva entre professores e alunos que permita conhecê-los, acompanhá-los e 

orientá-los; 

• Infra-estrutura adequada, atualizada, confortável. Tecnologias acessíveis, rápidas e 

renovadas; 

• Alunos motivados, preparados intelectual e emocionalmente, com capacidade de 

gerenciamento pessoal e grupal ( p.1)  
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Observação semelhante às feitas por Moran também estão postas na própria formulação 

do projeto quando expressa-se o seguinte destaque: 

Para que possa oferecer um ensino de qualidade, a escola deve ter boas 
condições de funcionamento, como, por exemplo: prédio com um bom 
espaço e bem conservado, professores bem formados e adequadamente 
remunerados, número suficiente de funcionários (AMIGOS DA 
ESCOLA, 1999).  
 

Diante de tantas variáveis necessárias para a oferta de um ensino de qualidade 

compreendeu-se a complexidade da tarefa que está posta para os voluntários do Projeto 

Amigos da Escola. De acordo com as variáveis presentes na formulação teórica desse projeto, 

seria necessária, inicialmente, a implantação de um projeto pedagógico participativo. Contudo, 

essa condição não depende dos voluntários, ou, pelo menos, não somente deles. Depende, 

sobretudo, do nível de abertura da gestão, da vontade do corpo institucional de abrir-se a um 

projeto inovador e da qualidade da participação, que não pode ter um sentido apenas 

utilitarista.  

Ainda no sentido da participação, vale salientar que a comunidade não só acha que 

pode, mas que deve contribuir. Se sente responsável pela qualidade da educação, como pode-

se observar quando se questionou uma professora a respeito da existência do sentimento de 

responsabilização e de desejo de contribuir. A sua resposta  deparou-se com um sentimento de 

responsabilização social:  

De certa forma sim, acredito ser um dente dessa grande engrenagem 
chamada educação (Professor 1). 
 

Está claro um sentimento de assumir a responsabilidade, mas não em sua totalidade, 

pois ser apenas ‘um’ dente indica que para a engrenagem funcionar a contento é preciso que 

‘os outros dentes’ também participem. 

Assim, os integrantes da escola e da comunidade precisam refletir sobre a forma como 

a ação voluntária pode e deve se efetivar para que seja possível a melhoria da qualidade da 

educação a partir da colaboração voluntária. Esses integrantes entendem que podem contribuir 
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para construção de uma escola melhor e ao terem essa percepção, não se recusam a colaborar. 

Porém sua participação acaba esbarrando nos limites da estrutura educacional e nos limites do 

financiamento público da educação.  

No que se refere ao financiamento da educação, podemos dizer que a 
política para o setor nos anos FHC teve como pressuposto básico o 
postulado de que os recursos existentes para a educação no Brasil são 
suficientes, cabendo apenas otimizar a sua utilização, por meio de uma 
maior focagem nos investimentos e uma maior “participação” da 
sociedade. Quanto a possíveis recursos adicionais, estes deverão advir 
do setor privado, por intermédio das parcerias com empresas ou do 
trabalho voluntário de pais e dos “amigos da escola” conforme 
conhecido projeto da Rede Globo de Televisão. Esta postura talvez 
explique porque, no período FHC, o país gastou em recursos públicos, 
em média, 4% do PIB com ensino e 8% do PIB com o pagamento de 
juros e encargos da dívida pública. O resultado foi um gasto médio por 
aluno da educação básica da ordem de 11% de nossa renda percapita, 
ou cerca de US$ 300/aluno-ano (PINTO, 2002, p. 124-125). 
  

Infelizmente essa percepção no tocante às políticas públicas, principalmente no 

referente a recursos para financiamento dos direitos sociais, tal como educação, não é 

evidenciada nos depoimentos dos voluntários. 

O Projeto Amigos da Escola, nas propagandas veiculadas pela mídia, enfatiza a 

participação da comunidade, indicando uma postura de responsabilização social que foi 

assimilada pelos voluntários. Embora a comunidade tente colaborar com a educação, 

assumindo o seu papel, enquanto responsável pela qualidade da escola pública, essa 

responsabilidade se dá dentro dos limites de possibilidade de cada um e as possibilidades dos 

atores envolvidos são, como já foi dito anteriormente, extremamente reduzidas. 

É possível notar uma ausência de um aprofundamento por parte da comunidade a 

respeito das razões para ela responsabilizar-se socialmente, evidenciando-se apenas o seu 

posicionamento relativo à resolução das carências existentes.  

Se o governo vê a ação voluntária como uma substituição aquilo que 
ele deveria fazer, aí temos um problema! (voluntário 8).  
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A acomodação do poder público na resolução das problemáticas sociais não passa 

desapercebida entre todos os voluntários. Alguns conseguem perceber que o Estado não pode 

se ausentar da garantia de uma escola pública e de qualidade. Entretanto, a realidade da escola 

Anália Simões de Oliveira Vaz, mostra o quanto a presença dos voluntários pode ser um 

elemento funcional à minimização do Estado, ao contribuir para a manutenção da ausência de 

recursos para o financiamento público da educação, como está expresso na fala  a seguir: 

Pois se, até hoje, não há grande interesse de melhorar o quadro da 
educação e do nada aparecem voluntários prontos para ajudar, então 
porque ele (governo) vai ter interesse em mudança? Vai persistir a 
mesmice (voluntário 7). 
 

Depoimentos como este remete ao entendimento de que os voluntários, apesar dos 

limites de compreensão que demonstraram ter a respeito da própria ação voluntária, têm 

consciência de que o Estado tem se retraído da efetivação de políticas públicas. O Estado atua 

em prol da manutenção e reprodução do capital hegemônico em detrimento da população que 

vivencia um processo de exclusão social. 

 Como observa Dourado (2002) a ausência do Estado no tocante ao financiamento da 

educação é mais que a diminuição de recursos. Refere-se à forma de gestão dos recursos 

públicos objetivando o atendimento dos interesses do capital privado.  

O Estado tem agido em favor das demandas do capital hegemônico e sua ação tem se 

materializado em leis que não atendem os menos favorecidos na oferta de uma escola pública e 

de qualidade. Orienta-se por um discurso reformista que tem negligenciado ou ofertado 

precariamente serviços públicos à revelia dos verdadeiros ‘amigos da escola’.  

Entre os entrevistados encontrou-se aqueles que acreditam que a ação voluntária é 

capaz de: 

Reforçar a condição de responsabilidade dos governantes na medida 
que os voluntários tomam conhecimento da realidade da escola e 
passam a pressionar o governo (professor 1).  
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É interessante notar que a observância da possibilidade da ação voluntária como um 

instrumento de luta política (CUNILL GRAU apud  JACOBI, 2000), só é possível se ela se 

efetivar no nível da construção conjunta,  na qual planejador e executor tomam decisões 

coletivamente. Esta condição mostra-se  presente não só na fala do professor citada logo 

acima, mas também na  de outros voluntários. 

Se bem aproveitados e valorizados... sem que haja exploração, ao 
sermos ajudantes, auxiliares no trabalho, podemos também ajudar a 
pressionar o governo na melhoria do trabalho na escola  (voluntário 
9).  
 

Essa perspectiva de participação enquanto instrumento de luta política representa o 

interesse de constituir uma participação que possibilite ir além da execução de tarefas. Se 

constituindo em movimento que possibilite o exercício efetivo da participação  política. 

Ao o contrário dessa perspectiva Dagino (2004) compreende a prática voluntária como 

uma estratégia de alienação social, pois percebe que os indivíduos que aderem a esse tipo de 

participação se voltam apenas para a prática individual da solidariedade, não se concretizando 

uma participação política. Até porque, para isso, seria necessário ter um envolvimento que se 

baseasse na reflexão sobre a prática, na avaliação dos resultados de sua contribuição e sobre a 

inserção na tomada de decisões. Configurando o exercício de relações horizontais, o que não 

evidenciou-se na escola Anália Simões de Oliveira Vaz.  

A noção de participação, que constituiu o núcleo central do projeto 
participativo e democratizante, percorre os mesmos caminhos. Por um 
lado, a re-significação da participação acompanha a mesma direção 
seguida pela reconfiguração da sociedade civil, com a emergência da 
chamada “participação solidária” e a ênfase no trabalho voluntário e na 
“responsabilidade social”, tanto de indivíduos como de empresas. O 
princípio básico aqui parece ser a adoção de uma perspectiva privatista 
e individualista, capaz de substituir e redefinir o significado coletivo da 
participação social. A própria idéia de “solidariedade”, a grande 
“bandeira” dessa participação redefinida, é despida de seu significado 
político e coletivo, passando a apoiar-se no terreno privado da moral. 
Além disso, este princípio tem demonstrado sua efetividade em 
redefinir um outro elemento crucial no projeto participativo, 
promovendo a despolitização da participação: na medida em que essas 
novas definições dispensam os espaços públicos onde o debate dos 



 
 

   
 

  
 96  

 
 

próprios objetivos da participação pode ter lugar, o seu significado 
político e potencial democratizante é substituído por formas 
estritamente individualizadas de tratar questões tais como a 
desigualdade social e a pobreza (DAGNINO, 2004, p. 102) 
 

Não obstante a despolitização presente na emergência da participação solidária, tanto 

os professores quanto os voluntários percebem que o Estado não está cumprindo o seu papel e 

que se torna necessário pressionar o mesmo. É, neste sentido que MARTINS BÜHRER (2002, 

p.113)  assim defende a presença voluntária na escola, quando declara: 

[...] propomos a participação da comunidade na escola via 
voluntariado, enquanto prática baseada na solidariedade como 
categoria ética, o que implica a participação política enquanto 
mecanismo de representação. Ao mesmo tempo, propomos que esse 
processo seja pensado e liderado pela escola, fruto de um intenso 
trabalho de formação dos profissionais que nela atuam e da 
comunidade à qual ela pertence. Acreditamos que tal trabalho por parte 
da escola contribui para uma maior credibilidade e uma maior adesão 
dos seus profissionais e da comunidade frente às propostas de 
participação e para uma melhor compreensão sobre as formas em que 
essa participação pode se dar, quais os seus objetivos, qual a sua 
importância para a escola e para a comunidade e quais as implicações 
políticas da mesma.  
 

Esta seria a maior contribuição que efetivamente os voluntários – verdadeiramente 

“Amigos da Escola” – poderiam dar para a melhoria da educação pública. Ir além da 

solidariedade filantrópica, entrar nos espaços políticos e verdadeiramente exercitar a 

democracia ao exigir que o governo ‘também’ faça a sua parte.  

A viabilização da participação deve possibilitar, apesar das limitações 
existentes, uma forma mais direta e cotidiana de contato entre os 
cidadãos e as instituições públicas, para que estas considerem os 
interesses e concepções político-sociais daqueles no processo 
decisório. As práticas participativas representam uma efetiva 
possibilidade de ampliação do espaço público. A ampliação da esfera 
pública, reforçando a participação cidadã, potencializa a 
democratização da sociedade (JACOBI, 2000, p. 6). 
 

Entretanto a  existência de uma participação que sinalize para uma prática democrática, 

em nível da construção conjunta, não é uma realidade perceptível na  Escola Anália Simões de 

Oliveira Vaz. Neste sentido, acredita-se ser necessário que haja um amadurecimento quanto às 
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condições da participação que poderá ser empreendida a partir de um movimento de 

articulação que permita à escola poder abrir-se democraticamente à comunidade, dando livre 

acesso à entrada da comunidade e possibilitando à mesma a construção de uma gestão 

democrática. Neste sentido concordamos com Moraes (2004, p.1) ao defender que: 

A escola pública, como espaço de convívio e integração da 
comunidade, representa uma chance real de se fortalecer a sociedade 
pelo verdadeiro exercício da cidadania. E essa intervenção crítica pode 
contribuir na concretização dos ideais democráticos "previstos" pela 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), como é o caso 
da participação da sociedade na chamada "gestão democrática do 
ensino", contribuindo para que o uso de recursos financeiros seja 
melhor controlado. 
 

Contudo, como já foi dito anteriormente, reforçou-se a compreensão quanto à 

dificuldade em vivenciar uma gestão democrática, não sendo correto afirmar que a postura da 

direção da escola representou um entrave à experiência de abertura democrática, pelo 

contrário. Entretanto, a falta da compreensão e do amadurecimento quanto a essa possibilidade 

tem se materializado enquanto uma barreira difícil de ser superada. 

A gestão democrática como um método gerencial e como um ideal 
almejado, é difícil de se concretizar no cotidiano da escola, apesar de 
ter sustentação legal na LDB (Lei de Diretrizes e bases da educação 
Nacional) de 1996. Por meio dela, a comunidade escolar participa 
ativamente na definição e construção da escola que se almeja para as 
crianças, jovens e a população em seu entorno territorial 
(CALDERON, 2005, p. 12). 
 

Acredita-se que a presença da comunidade no interior da escola, por meio  da 

colaboração voluntária pode contribuir para democratizar a instituição escolar e as suas 

decisões. Como compreende Martins Büher (2002), a partir do momento que a comunidade 

começa a compreender as relações que se estabelecem no interior da escola e percebe os 

limites da participação voluntária, é possível  que passe a pleitear a sua intervenção na tomada 

de decisões, visando a construção de uma escola pública que atenda aos interesses do grupo a 

qual se destina.  
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Para a construção de uma cultura da participação nas escolas, é 
imprescindível que as escolas sintam a necessidade da mesma e 
compreendam a sua real importância. À escola cabe desencadear esse 
processo, organizando-se para tanto e contribuindo, ao mesmo tempo, 
como formadora de consciência cidadã na comunidade, para que esta 
se sinta também responsável pela construção de uma escola melhor, e 
não somente o Estado e a própria escola em ações isoladas (MARTINS 
BÜHRER, 2002, p, 96). 
 

Neste aspecto, a participação oriunda desse projeto, pode possibilitar à escola conhecer 

as necessidades do seu entorno e contribuir para atendê-las ao gestar uma nova concepção do 

público não estatal. Construindo, assim, um sentimento de pertencimento dessa comunidade e 

podendo redirecionar o tipo de percepção que a sociedade tem em relação à educação, 

viabilizando um processo novo de intervenção social. Uma intervenção que seja capaz de 

ampliar a participação democrática e a qualidade de ensino no interior da escola pública. 

Embora a participação comunitária seja um dado relevante para a construção de uma 

escola pública e de qualidade, essa participação não é suficiente para dirimir tantos problemas 

que afetam a escola pública. Nesse sentido, compreendeu-se que o projeto não pode apenas se 

constituir em uma prática consolidada de caridade, mas deve representar um exercício de 

cidadania,  de participação democrática . 

Ao compreenderem que a escola pertence a todos e que juntos, família,  entorno sócio-

comunitário e  comunidade escolar, podem potencializar a sua capacidade de pressionar 

aqueles que fazem as políticas públicas para atenderem os anseios  por uma escola pública e de 

qualidade, a ação voluntária fomentada pelo Projeto Amigos da Escola pode vir a ser um 

importante impulsionador do exercício da cidadania. 
Nesse sentido, a participação social se caracteriza como um importante 
instrumento de fortalecimento da Sociedade Civil, notadamente dos 
setores mais excluídos, na medida em que a superação das carências 
acumuladas depende basicamente da interação entre agentes públicos e 
privados no marco de arranjos socioinstitucionais estratégicos. A 
participação social se enquadra no processo de redefinição entre o 
público e o privado, dentro da perspectiva de redistribuir o poder em 
favor dos sujeitos sociais que geralmente não têm acesso a ele. 
(JACOBI, 2002, p.6). 
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Se por um lado o Estado se retrai numa perspectiva de assumir o papel de regulador da 

assistência social e, por outro, a comunidade ao assumir a execução da assistência social, 

experimenta uma participação na redefinição entre o público e o privado, pode permitir o 

amadurecimento de práticas democráticas, a partir da interação dos sujeitos sociais que atuam 

no interior da escola em virtude do Projeto Amigos da Escola. De acordo com o indicativo de 

Celso Antunes, presente na justificativa disponível no site do projeto: 

A interação escola-comunidade propicia a construção da "comunidade 
educativa", que enriquece e complementa o papel da escola (...), a 
construção de uma comunidade educativa, na qual a escola é centro do 
processo educativo que ocorre em toda a sociedade.  
Para as escolas, o voluntariado é um elemento de aprendizagem e de 
formação para a cidadania. Para os estudantes, o voluntariado é uma 
forma de agir, de exercer a cidadania, de ter voz e de ser ouvido - um 
novo jeito de mobilização e fortalecimento do ideal de transformação 
social (AMIGOS DA ESCOLA, 1999). 
 
 

Compreende-se a necessidade da ampliação de experiências pautadas na participação 

do entorno comunitário em instituições públicas tais como a escola, como condição 

fundamental para consolidar uma prática verdadeiramente democrática. Apesar de viver-se em 

um regime democrático ainda se tem muito a aprender para que se seja capaz de consolidar 

uma postura democrática nas nossas instituições públicas. Neste sentido, acreditamos que o 

Projeto Amigos da Escola apesar de não ter tido continuidade na escola Anália Simões de 

Oliveira Vaz contribuiu para o amadurecimento de um envolvimento comunitário e 

contribuindo, desta forma, para a superação de uma participação que seja apenas utilitária.  
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2.5 – A descontinuidade do projeto 

 

O projeto vivenciado pela escola Anália Simões de Oliveira Vaz não obteve 

continuidade, em primeiro lugar, porque houve uma mudança da direção na escola, fato que 

motivou uma nova percepção no tocante às prioridades; em segundo lugar, não se criou, de 

fato, uma cultura de participação verdadeiramente efetiva e democrática entre as pessoas 

envolvidas no projeto (os voluntários) e no interior da instituição.  

O desconhecimento de muitas questões que perpassam o cotidiano da escola também 

interferiram para que o projeto não obtivesse continuidade. Os voluntários não chegaram a 

conhecer o projeto pedagógico da escola, as suas prioridades, não refletiram coletivamente 

sobre o alcance de sua participação, não avaliaram a sua intervenção na escola e nem tão 

pouco participaram da tomada de decisões no cotidiano escolar. Essa proposição é confirmada 

nos discursos dos voluntários, pois, muitos deles disseram que “iam à escola apenas nas 

festas, nas ocasiões especiais”, indicando uma participação muito limitada. 

Não obstante os limites dessa participação, a direção que implementou o projeto tem 

uma visão positiva da participação dos voluntários e ao ser questionada a esse respeito, nos 

deixa a impressão de que houve uma participação efetiva dos voluntários nas ações da escola. 

Para ela, a descontinuidade do projeto representa uma atitude arbitraria tomada pela direção 

subseqüente.  

A coordenação do projeto compreende que a mudança de direção da escola talvez tenha 

sido o principal fator da descontinuidade do projeto, dando a entender que a nova direção 

assumiu uma postura autoritária que inviabilizou qualquer tentativa de abertura na escola que 

pudesse conduzir à prática democrática.   

De acordo com a coordenadora do Projeto Amigos da Escola, na unidade Anália 

Simões de Oliveira Vaz, a participação voluntária possibilitou desencadear um processo de 
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integração social, no qual os voluntários se reconheceram enquanto parte da escola e membros 

da comunidade que se fazem presentes no cotidiano escolar. 

É possivel que a razão da análise tão positiva decorre do fato de esses segmentos 

(direção e coordenação) terem sido responsáveis não só pela implementação do Projeto 

Amigos da Escola, nesta unidade de ensino, como também pelo direcionamento do modelo de 

participação vivenciado nesta escola. 

Todavia a percepção dos professores em relação à participação e a descontinuidade da 

presença dos voluntários na escola em análise, diferencia-se da concepção da direção e 

coordenação da escola, como também dos próprios voluntários. Embora muitos professores 

tenham atribuído à descontinuidade do projeto à mudança de direção da escola, alguns, de 

certa forma, responsabilizam os próprios voluntários pela descontinuidade do projeto. Para 

estes, os voluntários estavam mais preocupados com questões de interesse pessoal. Alguns 

depoimentos: 

Os voluntários participaram  de algumas atividades realizadas, não 
com o empenho que deveriam ou poderiam (professor 1). 

[...] de acordo com as idéias apenas participavam num primeiro 
momento, logo depois querem exigir retorno financeiro ou político, 
então tudo vai por água abaixo (professor 5). 
 

Pode-se perceber o paradoxo desses discursos: enquanto a direção e coordenação 

compreendem o projeto como uma materialização do alargamento da participação comunitária 

no contexto educacional, isto não é expresso na declaração dos professores e dos próprios 

voluntários ao tratarem da sua efetiva participação no projeto.  

Os professores acham que não houve empenho suficiente por parte dos voluntários e 

que estes, na verdade, desejam tão somente obter reconhecimento político ou recompensa 

material por sua atividade, não significando um compromisso com a escola. A inexistência de 

um comprometimento praticamente missionário, por parte dos voluntários, teria sido, para 

alguns professores, o motivo da descontinuidade do projeto. 
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Os voluntários apesar de perceberem os limites de sua contribuição, ao contrário dos 

professores, não se responsabilizam pela descontinuidade do projeto. Para eles a participação 

que efetivaram respondeu ao que foi objetivado pela direção da escola, como deixam 

evidenciar em suas colocações: 

Somente íamos à escola, quando precisavam da gente para fazer 
alguma tarefa. (voluntária 9). 
 

Esses discursos evidenciam o nível em que a participação foi efetivada e a dificuldade 

que a direção da escola Anália Simões de Oliveira Vaz teve em encaminhar uma participação 

democrática. Entretanto, na compreensão da coordenadora do projeto a forma de participação 

dos voluntários ao não ter possibilitado aos mesmos conhecer o projeto pedagógico ou tomar 

parte nas decisões em conjunto com os outros segmentos da instituição escolar não garantiu o 

amadurecimento e a consolidação de um exercício democrático capaz sobreviver às mudanças 

administrativas no interior da escola. 

Para os voluntários a mudança de diretor foi um fator determinante na descontinuidade 

do projeto. Compreendem que não houve interesse por parte dos membros da escola, 

principalmente do novo diretor em dar continuidade ao mesmo. 

O projeto não continuou devido ao pouco interesse de várias partes 
que eram importantes, tornando-se difícil, assim, a sua continuação 
(voluntário 7). 

Acho que a falta de interesse, a mudança de diretor (voluntário  4). 
A falta de apoio pelo novo diretor (voluntário 2). 
 

O entusiasmo da direção da escola é um ponto fundamental tanto para a implementação 

do projeto quanto para a sua continuidade, tal como consta no site do projeto. A ela cabe o 

direcionamento da prática participativa e a continuidade dessas ações, sendo o seu grande 

desafio fazer com que os voluntários continuem participando, pois dessa maneira vai se 

construindo um espaço realmente democrático no qual a participação voluntária possa se 

refletir na qualidade da educação. 
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Os voluntários precisam se sentir não somente acolhidos inicialmente, mas precisam 

ser estimulados a participarem de maneira contínua, pois sua presença na escola pode permitir 

que esta seja compreendida na sua totalidade, criando nos voluntários um sentimento de 

valorização do espaço público e uma compreensão da necessidade de tomar parte das decisões. 

Se se acreditar que a escola não se abriu, de fato, a uma participação efetiva que 

permitisse a intervenção dos voluntários nas decisões da instituição, não oportunizando a 

construção de uma participação democrática, em que as tomadas de decisões sejam feitas a 

partir da participação de todos os membros da comunidade, deve-se lembrar que tal projeto foi 

vivenciado em uma pequena cidade na qual historicamente há uma cultura de práticas 

autoritárias. Somente o fato de se ter feito a opção pela estratégia de participação voluntária, 

com o intuito de atender às demandas da escola, já é  um exercício de democracia.  

Contudo, pode-se observar que esta disposição em possibilitar uma abertura 

democrática não foi evidenciada na direção subseqüente. É importante esclarecer que o 

interesse em assumir uma postura democrática significa a presença do desejo da gestão em 

desenvolver uma prática democrática. 

Apesar dos diversos segmentos da escola compreenderem que a mudança de direção 

contribuiu para a descontinuidade do projeto, percebem que este não foi o único fator. Eles 

denunciam a ausência da implantação de uma estrutura, por parte do poder público, para que o 

projeto pudesse se consolidar, como expressa este relato sintético: 

Não houve base de sustentação (professor 5). 

 Essa afirmativa está presente, também no discurso da direção da escola, ao confirmar 

as considerações dos professores: 

Quase nada foi feito a nível de infra-estrutura, visto que a ajuda 
financeira não existia, a não ser a nível de município com apoio 
(direção I). 
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Neste contexto de ausência de recursos, os professores e os voluntários evidenciaram 

que o desânimo não tardou a chegar. No discurso tudo é muito bonito, mas, aos poucos, os 

limites de participação vão aparecendo e a acomodação se instalando.  

Se não existe uma sistematização mais efetiva, a própria vontade de contribuir vai 

desaparecendo nos entraves gerados pela falta de compromisso e de financiamento do Estado.  

De acordo com essa realidade, alguns voluntários se sentem responsáveis pelas 

condições da escola pública, para além da contribuição voluntária, indicando uma 

compreensão política a respeito das precárias condições da escola pública.  

Observou-se isso, diante de uma postura expressa na fala de um determinado voluntário 

ao afirmar de maneira incisiva a sua compreensão a respeito da responsabilidade das pessoas 

em relação às precárias condições da escola pública: 

É nossa culpa escolhermos mal os nossos representantes públicos, que 
iludem sempre que precisam de nossos votos e, em seguida, quando 
eleitos, deitam e rolam em cima de nossa confiança que neles foi 
depositada” (voluntária 9). 
 

Representantes estes que não têm assegurado investimentos públicos para a educação e 

à assistência social no geral. Se tivessem outro posicionamento, a presença dos voluntários na 

escola pública não se constituiria numa evidência da retração do Estado na oferta da educação 

pública de qualidade. Essa  consideração é perceptível em algumas falas dos voluntários, 

quando criticam o desinteresse do governo em melhorar a qualidade da educação: 

Até hoje não houve grande interesse do governo em melhorar o 
quadro da educação  (voluntário 8).  
 

A afirmação acima indica uma postura política de questionamento da estrutura de poder 

estabelecido, pois ao se comprometerem com a ação voluntária começam a perceber o descaso 

do Estado com a educação pública de qualidade. 

O interesse em solucionar os problemas de aprendizagem, de distorção idade/série, de 

estímulo à leitura e de outros problemas referentes ao desenvolvimento da aprendizagem é 
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louvável. Porém, a escolha do caminho para solucionar essa defasagem ao pleitear a ação 

voluntária, a partir da implantação do projeto Amigos da Escola, além de não ter tido 

continuidade é uma alternativa que não tem garantido, de fato, a solução desses problemas 

diante das precárias condições em que se encontra a educação brasileira.  

Os próprios voluntários, ao se aproximarem do espaço público, ao se depararem com a 

carência de recursos e a impossibilidade de efetivarem as tarefas as quais se propõem, 

terminam por se afastarem desse espaço, o que certamente contribui para a descontinuidade do 

projeto. 

Podemos perceber ainda  a falta de amadurecimento por parte dos que fazem a escola 

para o estímulo à prática democrática,  enquanto lição de cidadania. A comunidade deve ser 

estimulada a participar do cotidiano da escola e não apenas se responsabilizar materialmente 

pela mesma.  

Se a direção da escola escolheu a estratégia do comprometimento voluntário para 

atender às suas demandas, deve criar condições para que esses voluntários permaneçam na 

escola de forma que possam contribuir para a melhoria da qualidade da educação.  

Não basta apenas convocá-los para que sua participação na escola tenha continuidade. 

É imprescindível  que a escola deixe claro os seus principais desafios, enquanto espaço 

público, para que os voluntários compreendam que a escola é de todos, de forma a estimular a 

participação voluntária e o zelo pelo espaço escolar. 

Alguns professores e voluntários da escola Anália Simões de Oliveira Vaz acreditam 

que a descontinuidade do Projeto deveu-se ao desestímulo e a ausência da inserção de novos 

voluntários. Acreditam ainda que os voluntários deveriam ter sido orientados a contribuir de 

acordo com as suas aptidões, cada um contribuindo com aquilo que sabe fazer melhor, tal 

como consta na orientação do site do projeto.  
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Ações esporádicas desenvolvidas com a participação de pessoas de um universo 

externo ao da comunidade escolar também contribuíram para que essas intervenções não 

tivessem continuidade, pois na medida que essas pessoas vinham participar de um momento 

aparentemente festivo na escola, não estavam assumindo um comprometimento com a mesma. 

Não obstante a esse fato desenvolveu-se na escola algumas ações pontuais em 

articulação com a sociedade. Foi o caso do projeto Reverter, “não faça da vida lixo, faça do 

lixo vida”. Este projeto aparece no livro das ações dos Amigos da Escola em todo o país, 

envolvendo práticas de reciclagem, conservação do meio ambiente, etc. Ou ainda, ações 

envolvendo a participação de dentistas (que não eram voluntários cadastrados) realizando a 

aplicação de flúor (RODRIGUES, 2003, p. 22). Mas essas ações como pode-se perceber foram 

restritas e não indicavam uma participação efetiva e contínua dessas pessoas no interior da 

escola. 

Compreendeu-se ser positivo desenvolver projetos que tratem do meio ambiente, da 

questão do lixo, de campanhas preventivas sobre doenças sexualmente transmissíveis, de 

hábitos de higiene bucal e de cuidados com o corpo, como ocorreu na escola Anália Simões de 

Oliveira. De fato, são ações que a escola pode desenvolver, mas o que não pode é a escola 

assumir responsabilidades que estão além de sua competência. 

Todavia, se essa comunidade começa a perceber que sua participação não se limita à 

ações utilitaristas e faz dessa participação uma possibilidade de intervenção política, passa a 

sentir a necessidade de pressionar as autoridades competentes pela oferta de serviços sociais de 

qualidade. Neste aspecto destacou-se que a comunidade ao assumir tarefas sociais ou se co-

responsabilizar por elas, no sentido de uma prática utilitária, não tem conseguido a contento a 

solução dos problemas nos quais pretendiam intervir. Os problemas continuam existindo, mas 

com um atenuante – a criação de um sentimento de pertencimento e de coletividade, tal qual 

encontrou-se entre os entrevistados.  
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É uma oportunidade saudável de convivência com os problemas e 
desafios tanto da escola [...] quanto da comunidade (voluntário 5). 

Não se pode negar a existência da possibilidade de criar, através da 
participação voluntária, um espírito de coletividade interagindo 
escola, família e comunidade (voluntário  5).   
Ao criar uma intimidade maior entre a escola e a comunidade, 
estimula a união e cria uma atmosfera de progresso (voluntário 8). 
 

Esse espírito de coletividade potencializa a qualidade da participação e 

conseqüentemente da educação, mas a não responsabilização por parte do Estado garantindo o 

financiamento necessário faz com que essa possibilidade acabe naufragando. Basta salientar 

que inicialmente houve uma profunda crença, por parte do corpo institucional da escola que o 

poder de mobilização da Rede Globo, seria o suficiente para atrair os voluntários e fazer com 

que eles colaborassem de modo entusiasmado. Entretanto, a ausência de financiamento quer 

por parte do Estado, quer por parte da Rede Globo representaria um entrave à participação e, 

conseqüentemente, à continuidade do projeto. 

É possível acreditar que se a TV Globo tivesse investido maciçamente no projeto, este 

teria tido continuidade e mais escolas teriam aderido. Contudo não é isso que a mesma se 

propõe, como já foi dito anteriormente. O projeto visa promover a mobilização da comunidade 

para a prática voluntária no espaço escolar e não promover o financiamento da educação.  

Compreende-se que a participação da escola num projeto criado por uma emissora do 

porte da Rede Globo cria um clima de entusiasmo entre as pessoas envolvidas, que passam 

inicialmente a se reconhecer nas propagandas. Entretanto, com o passar do tempo, os 

voluntários vão percebendo que o seu poder de intervenção na realidade é muito limitado e 

suas ações vão se tornando mais esporádicas até chegar no fim da participação. 

Segundo o diretor II, essa participação “é importantíssima para o bom andamento das 

atividades escolares, visto a carência de funcionários, como também para unir toda a 

comunidade em torno de um objetivo”. Além desse diretor, outros entrevistados enfatizam a 

importância da participação voluntária, declarando: 
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Se bem trabalhada, valorizada e aproveitada traz grandes benefícios e 
ajuda para a escola (professor 2). 

[...] é de extrema necessidade, não como obrigação, mas como doação 
de um trabalho ou ação que vai ajudar a quem precisa  (coordenação). 

Ajuda a escola a crescer e o aluno a valorizar o local onde estuda 
(voluntário 9). 
 

Tentando compreender o descompasso entre a descontinuidade do projeto e o 

sentimento de positividade acima exposto, perguntou-se: o que modificou na escola após a 

implementação do Projeto Amigos da Escola? A direção da escola compreendeu que houve “a 

integração aluno, escola e comunidade” (direção I), pois “percebia-se que havia mais lazer 

para os alunos, a família e a sociedade participavam firmemente das ações” (coordenação). 

Esse sentimento de positividade estava evidenciado em um relato disponível no site (anterior à 

reformulação da home page em 2006) do Projeto Amigos da Escola: 

A parceria com os Amigos da Escola foi frutífera. Vários projetos de 
alfabetização foram criados, além de outras atividades que capturaram 
a atenção e a dedicação dos alunos. Os alunos agora gostam de ir para a 
escola com uma nova disposição. Aprendem e brincam. A Escola 
Municipal Professora Anália Simões de Oliveira Vaz rejuvenesceu 
(AMIGOS DA ESCOLA, 1999).   
 

É interessante perceber neste relato a expressão manifesta do sucesso do Projeto 

Amigos da Escola, na unidade Anália Simões de Oliveira Vaz, mas que não conseguiu 

evidenciar-se nesta pesquisa.  

Apesar da massiva propaganda da TV globo, da iniciativa da direção em implementar o 

projeto e do engajamento de alguns voluntários, o projeto não obteve continuidade na escola 

Anália Simões de Oliveira Vaz, seja devido à mudança de direção, seja pelo desânimo que aos 

poucos foi chegando, como verificou-se em algumas falas já citadas. Acredita-se que, na 

verdade, a falta de investimentos é a razão determinante para descontinuidade e o insucesso de 

qualquer projeto de melhoria da educação. 

Mesmo assim houve uma compreensão no sentido de a “escola ter se tornado um 

ambiente mais atrativo e mais alegre” (voluntário 9). Contudo, o desejo de contribuir passa 
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também pelo desejo de conhecer, de tomar parte nas decisões, de saber os limites da ação, mas 

o que se constatou, de fato, foi os voluntários serem chamados à escola, umas poucas vezes, 

para participarem dos eventos da escola como expectadores. 

Pode-se dizer que não houve uma significativa mudança. Verificou-se que a 

comunidade clama por uma educação pública de qualidade e está disposta a dar sua 

contribuição, desde que haja a criação de condições para essa participação: incentivo, 

conhecimento dos limites da participação, conhecimento da realidade, reflexão sobre a prática 

voluntária e análise das conseqüências da participação.  

Ao entrevistar a direção, a coordenação,  os professores e os voluntários da escola 

Anália Simões de Oliveira Vaz percebeu-se que a experiência do Projeto Amigos da Escola, 

nesta instituição, não foi capaz de diminuir a prostituição ou a violência na escola. Não havia 

projetos direcionados a essas questões. Indicando um desconhecimento quanto à forma de 

serem trabalhadas na realidade, diferentemente de outros projetos que tratam do meio 

ambiente, da questão do lixo, campanhas preventivas sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, hábitos de higiene bucal, cuidados com o corpo que são tratados com certa 

regularidade nas escolas e que foram vivenciados na escola Anália Simões de Oliveira Vaz. 

Todavia, constatou-se, com todas as limitações oriundas que um projeto dessa 

envergadura pode apresentar, que a presença da comunidade na escola é de suma importância, 

tanto no tocante à auto-estima dessa população, quanto na percepção de pertencimento da 

coisa pública e, ainda mais, num novo ânimo que as pessoas podem trazer para a escola.  

O projeto, hoje, não é mais vivenciado e os problemas continuam existindo, mas, a 

partir dessa experiência, pode-se compreender que, sem a ampliação das esferas de decisões 

num fazer realmente democrático e sem aplicação de investimentos na educação, a qualidade 

não irá se estabelecer na escola pública.  
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CONCLUSÃO 

 
 

O projeto Brasil 500 Anos da Rede Globo ao tentar construir um sentimento de orgulho 

nacional, de pertencimento, distanciou-se de análises e questionamentos a respeito do Brasil 

que tem se construído ao longo desses 500 anos. O Brasil das exclusões, dos meninos de rua, 

da fome, da miséria, da corrupção, dos Sem Terra, do genocídio indígena, da dívida externa, 

enfim, um Brasil que “insiste” em existir.   

No comemorar dos 500 anos observou-se que as verbas destinadas à implantação de 

políticas públicas são desvirtuadas do seu destino, seja por meio de obras super faturadas, 

sejam por apropriação ilícita do patrimônio público ou desvio de verbas, evidenciando uma 

necessidade explícita de reformar as instituições. Entretanto, estas reformas não podem guiar-

se pelo economicismo e exclusão que vêm orientando a reforma do Estado. 

A participação voluntária em ações focalizadas tem constituído uma das principais 

estratégias que o Estado Neoliberal tem utilizado para sanar supostamente as conseqüências do 

esvaziamento orçamentário e a degradação dos serviços públicos. 

Neste contexto, o projeto Amigos da Escola colabora com a ideologia neoliberal no 

intuito de legitimar as contradições geradas pelo capitalismo hegemônico criando, para a 

sociedade, um sentimento de naturalização das desigualdades que passam a ser mascaradas. A 

“carência” deixa de ser compreendida a partir da ótica da exploração capitalista e passa a ser 

vista como incapacidade do indivíduo em resolver seus problemas em conjunto com a 

comunidade. 

O número elevado de escolas cadastradas para participar desse Projeto (27.000) pode 

ter sido a razão do mesmo ter se destacado internacionalmente entre as melhores práticas 

sociais envolvendo voluntários. Entretanto, estas práticas não foram suficientes para resolver a 
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situação de crise em que se encontra a educação brasileira e, ao mesmo tempo, 

comprometeram a questão do direito e da cidadania. 

Das escolas cadastradas, muitas delas não conhecem o projeto, nunca fizeram nenhum 

encaminhamento para participar e a maioria das que iniciou sua participação não estabeleceu 

processo de continuidade. Por outro lado, pela dimensão gigantesca que o projeto tomou, não é 

possível desconsiderar que o mesmo vincula-se à imagem da Rede Globo de Televisão como 

uma empresa socialmente responsável, propiciando a elevação do seu nível de audiência. Ou 

seja, como destacou Souza (2004), o marketing social melhora  a imagem da empresa e ajuda 

no aumento dos seus lucros. 

 O caráter emergencial, episódico e temporal de projetos tais como o Amigos da Escola 

não podem resolver os problemas da educação pública brasileira dado o seu desmonte e 

falência. Necessita-se de uma política pública permanente e intensiva pautada pela oferta de 

uma educação pública e de qualidade para todos.  

Uma ação social dessa envergadura não pode ser conduzida pela comunidade, devendo 

ser esta tarefa realizada pelo Estado de modo sistêmico, de forma a garantir as condições de 

acesso e permanência do aluno em uma escola pública e de qualidade. Para tanto, implica ao 

poder público uma tomada de decisão no sentido de tornar a educação um projeto prioritário 

independente de práticas da filantropia empresarial  ou comunitária.  

Torna-se necessário enfatizar que não se está aqui negando a possibilidade de 

participação da comunidade na escola, apenas se está questionando a forma que essa 

participação se dá a partir do Projeto Amigos da Escola e até que ponto esse tipo de 

participação contribui para melhoria da escola pública. De fato, tal participação pode e deve 

existir, porém, ressaltando mais uma vez, em caráter complementar e não substitutivo.  

Ao não destacar questões como financiamento da educação, condições de trabalho, 

relações de exclusão, falta de perspectiva do alunado, baixos salários, desvalorização 
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profissional, precariedade na formação acadêmica, etc, se estará reduzindo ou transferindo a 

responsabilidade estatal para o âmbito do comprometimento voluntário, sendo cúmplices do 

desmantelamento da escola pública e não contribuindo para a melhoria do sistema educacional. 

A configuração de ação voluntária presente no projeto Amigos da Escola não gera 

discussões a respeito das condições estruturais da educação, da escola e da própria 

comunidade. Propõe apenas a participação da comunidade nas atividades escolares de forma 

passiva e alienada sem que haja a discussão da proposta pedagógica ou das decisões a serem 

tomadas.  

Se, a princípio, houve muita inclinação a enxergar somente a funcionalidade do projeto 

ao Estado neoliberal e as iniciativas de auto-promoção de um empreendimento privado, 

compreendeu-se também  que sua existência  pode ir muito além dessa possibilidade.  

Essa possibilidade evidencia-se na experiência de um fazer voluntário que possibilite a 

construção de um nova perspectiva de intervenção da sociedade no Estado, onde as pessoas 

possam tomar parte nas decisões, conhecer a realidade e intervir nos seus objetivos.  

Um Projeto de dimensões nacionais, tal como o Amigos da Escola, pode  servir de 

“mote” para poder construir uma nova concepção de que o espaço público pertence à 

comunidade e não ao governo e ela deve fazer-se presente nesse espaço, não só para fazer 

algum tipo de doação, mas para participar da tomada de decisões, para zelar pelo espaço 

público e muito mais para exigir um serviço público de qualidade. 

Se, por um lado, as empresas passam a ver, para si, uma oportunidade de aparecer 

como socialmente responsáveis, porque não aproveitar esse momento e fazê-las realmente 

responsáveis, cobrando delas a sua contribuição social e desmistificando o postulado do Estado 

mínimo. 

Todos fazem parte do mesmo mundo e as crianças as quais a sociedade não conseguir 

transformar em cidadãos sóbrios, capazes e responsáveis no sentido mais latu que se possa 
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imaginar não serão apenas o problema de uma família ou de uma comunidade, serão muito 

mais um problema da sociedade que terá que conviver com um número assustadoramente 

crescente de marginalidade. 

A comunidade pode e deve estar presente na satisfação das necessidades da escola do 

seu entorno, mas deve mostrar-se presente de forma crítica, sem deixar de cobrar a presença do 

Estado, sem deixar de conhecer o montante e o destino das verbas públicas e tendo amplo 

conhecimento dos objetivos dos projetos que fazem parte. 

Se instituições privadas percebem uma possibilidade de auto promoção ao incentivarem 

ações voluntária de caráter utilitarista, a comunidade também pode, a partir desse incentivo, 

abrir caminhos para tomar parte nas decisões e conhecer a realidade que está inserida, não se 

limitando à ação voluntária. Cobrar incisivamente a presença do Estado, e, por que não, das 

empresas privadas, já que pregam que todos devem fazer a sua parte na construção de uma 

sociedade mais justa e solidária. 

Se, por um lado, concluiu-se que houve uma contribuição limitada do Projeto Amigos 

da Escola para qualidade da escola Anália Simões de Oliveira Vaz, por outro, percebeu-se que, 

a partir dessas iniciativas, criou-se uma possibilidade da comunidade inserir-se no cotidiano 

escolar e tomar conhecimento de suas carências. Podendo cobrar, com conhecimento de causa, 

uma postura de comprometimento do Estado com a educação pública de qualidade. 

Ao exigir a presença do Estado, desenvolve-se um novo sentimento de pertencimento, 

de valorização e conservação dos bens públicos. É essa nova sociedade que aos poucos se viu 

emergir e se compreendeu que não basta criticar a diminuição do Estado a partir da 

implementação de projetos como o Amigos da Escola. Na realidade, é preciso fazer destes a 

possibilidade de interferir na sua própria funcionalidade e transformá-los em estratégia de 

questionamento e construção de uma realidade social pautada no princípio da isonomia social. 
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Finalmente, concluiu-se que tal experiência contribuiu para o exercício da prática 

democrática, se constituindo em uma experiência de amadurecimento de cidadania, para os 

voluntários, para a gestão e toda a comunidade escolar. O movimento de abertura da escola 

proporcionou, mesmo que de forma ainda incipiente, o acesso ao conhecimento da estrutura 

escolar e suas interfaces, de modo que a posse desse conhecimento, permite à comunidade 

instrumentalizar-se criando, para si, a possibilidade real de interferir na tomada de decisões e, 

para a gestão, um processo de aprofundamento dessa abertura.  

Infelizmente, essa abertura não teve continuidade com a mudança de gestão, pois as 

pessoas são diferentes e suas práticas também. 

O que se pode perceber a partir do estudo de caso desenvolvido nesta pesquisa foi o 

fato de que embora o Projeto Amigos da Escola não produza diretamente um avanço na 

qualidade da educação, mas que iniciativas como esta podem, aos poucos, criar na comunidade 

uma compreensão do próprio sistema educacional e, daí, os agentes sociais poderem se impor 

não no sentido de assumirem as responsabilidades do Estado, mas de acompanharem e 

complementarem as ações deste, exigindo a sua presença mais efetiva. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

   
 

  
 115  

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AFONSO, Almerindo Janela. Reforma do estado e políticas educacionais: entre a crise do 

estado-nação e a emergência da regulação supranacional. Educação e Sociedade.(On line). 

Campinas. Vol. 22, nº 75, p. 15 -32, 2001. (ISSN 0101 – 7330). Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

733020010002000037Ing=pt&nrm=isso.ISSO> . Acesso em: 19 de maio de 2006. 

 
ALMEIDA, Célia. Eqüidade e reforma setorial na América Latina: um debate necessário. 

Caderno de Saúde Pública.,  Rio de Janeiro,  v. 18,  2002. (ISSN 0102-311) Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2002000700004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20  Setembro  2006 

 
ALVES, Eduardo. Dia nacional da família na escola: na contra-mão da educação pública, 

2005. Disponível em: < http://www.condsef.org.br/ >Acesso  em 01 de fevereiro de 2005.  

 
AMIGOS DA ESCOLA (Brasil). Contêm informações sobre o projeto amigos da escola, 

publicações, serviços e notícias. 1999. Disponível em: 

<http://amigosdaescola.globo.com/Amigosdaescola/0,6993,1245,00.html> . Acesso em: 22 de 

outubro de 2005.  

 
_________Disponível em: http://redeglobo6.globo.com/Amigosdaescola/0,6993,1245,00.html  

. Acesso em: em 28 de abril de 2005. 

_________Disponível em: 

<http://amigosdaescola.globo.com/CMA_Generico_Producao/tvg_gen_img_multimedia_blob/

0,9354,185,00.PDF> Acesso em: 23 de outubro de 2005).  

 



 
 

   
 

  
 116  

 
 

_________Disponível em: <http://amigosdaescola.globo.com/projeto_justificativa.html 

>.Acessado em 20 de julho de 2006. 

 
BRESSER PERREIRA, Luis Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos 

de controle. Brasília: Ministério da administração federal e reforma do Estado. Vol. 1, 58 

p, 1997 (Cadernos MARE da reforma do Estado). 

 
BRESSER PERREIRA, Luiz Carlos, WILHEIM, Jorge e SOLA, Lourdes. Sociedade e 

Estado em Transformação. São Paulo: Editora UNESP; Brasília: ENAP, 1999. Disponível 

em: < http://www.bresserpereira.org.br/papers/ADM/85scivil.PDF > Acesso em: 15 de 

outubro de 2006 

 
CALDERÓN, Ignácio et. al. Amigos da Escola: desafios a gestão educacional – Mogi das 

Cruzes: Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da UMC: Fafesp, 2005.  

 
CORULLÓN, Mônica. O trabalho voluntário. Manual elaborado para o Programa de 

Promoção do Voluntariado do Conselho Comunidade Solidária. Disponível em: < 

http://www.espirito.org.br/portal/artigos/diversos/assistencia/o-trabalho-voluntario.html . 

Acesso em 13 de setembro de 2006.  

 
DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? In: 

MATO, Daniel (Coord.). Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de 

globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, p. 95-110. Disponível em: 

<http://168.96.200.17/ar/libros/venezuela/faces/mato/Dagnino.pdf >. Acesso em: 13 de 

setembro de 2006. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1995. (ISBN: 

8522412413). Disponível em:  < 



 
 

   
 

  
 117  

 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302001000200007&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 25 de julho de 2006. 

 
DINIZ, ELI. Globalização, reforma do estado e teoria democrática contemporânea. São Paulo 

Perspectiva.  São Paulo,  v. 15,  n. 4,  2001.  Disponivel em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

88392001000400003&lng=en&nrm=iso  . Acesso em : 20  Setembro  2006.  

 
DI PIERRO, Maria Clara. Descentralização e participação: uma análise das tendencias nas 

políticas pública de educação de jovens e adultos. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 27,n. 2, 

2001. ISSN: 517-9702 Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022001000200009&lng=es

&nrm=iso>. Acesso em: 20 de Setembro de 2006.  

 
DOURADO, Luiz Fernades. Reforma do Estado e as políticas para a educação superior no 

Brasil nos anos 90. Educação e Sociedade. [On line]. Campinas, v.23. n º 80, p.234-

252,2002(ISSN: 0101-7330). Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid+S0101- 

73302002008000012&Ing=pt&nrm=iso . Acesso em: 19 de maio de 2006. 

 
FALCONER, Andres Pablo. A PROMESSA DO TERCEIRO SETOR: Um Estudo sobre a 

Construção do Papel das Organizações Sem Fins Lucrativos e do seu Campo de Gestão. 

Centro de Estudos em administração do Terceiro Setor. Universidade de São Paulo. Artigo 

Apresentado no ISTR – LAC. Chile. Disponível em: < 

http://www.fas.harvard.edu/~drclas/programs/PASCA/links/virtual_library/Conferences/ISTR/

pdf/Chile%201999/Identidad/Andr=s_Falconer.pdf > . Acesso em 17 de outubro de 2006. 

 



 
 

   
 

  
 118  

 
 

FERREIRA, José Ibiapano. Participação ou desresponsabilização. 2000. São Paulo Disponível 

em: http://www.eeepesp.hpg.ig.com.br >. Acessado em: 10 de agosto de 2006. 

 
FRANCO, de Augusto. A reforma do Estado e o terceiro setor In: PEREIRA, Luiz Carlos 

Bresser, WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em transformação. São 

Paulo: Editora UNESP; Brasília: ENAP, 1999.  

 
KLEIN, Rejane Ramos. Propostas de voluntariado na escola: Produção de saberes no 

currículo UNISINOS GT: Currículo / n. 12. Agência Financiadora: Capes 1999. 

 
GADOTTI, Moacir. DESAFIO DA QUALIDADE TOTAL NO ENSINO PÚBLICO: Gestão 

democrática e qualidade de ensino. Belo Horizonte, 1994. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v25n89/22619.pdf#search=%22gest%C3%A3o%20democratica%

22  >. Acesso em 21 de set de 2006. 

 
GOHN, Maria da Glória. Educação não- Formal, Novo Associativismo e Terceiro Setor no 

Brasil. Fac. Educação-UNICAMP/CNPq. ANPED.(1999). Disponível em: < 

http://lite.fae.unicamp.br/grupos/gemdec/art_gloria.html >. Acesso em: 21 de set de 2006) 

 
JACOBI, Pedro Roberto. Educação, ampliação da cidadania e participação. Educação e 

Sociedade. [Online]. São Paulo. v. 26, n º 2, p.11-29,2000 (ISSN 1517-9702). Disponível em: 

< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022000000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=pt > . Acesso em: 17 de set de 2006. 

Jornal eletrônico. SECÇÃO EDUCAÇÃO:  Última Hora. (Brasil) 27 de março de 2006. 

Disponível em < http://www.ultimahoranews.com/not_ler.asp?codigo=19278 > . Acessado 

em: 28 de março de 2006. 

 



 
 

   
 

  
 119  

 
 

KLEIN, Rejane Ramos. Propostas de voluntariado na escola: Produção de saberes no 

currículo UNISINOS GT:  Currículo / n. 12. Agência Financiadora: Capes, 1999  

 
LAMÓGLIA, Luciena Botto. Desenvolvimento pessoal uma nova abordagem na 

administração do voluntariado. Artigo disponível em: 

http://www.sfrancisco.edu.br/pdf/art_cie/art_14.pdf  Acessado em: 13 de set de 2006. 

 
MARTINS BÜHRER, Clícia. Projeto Amigos da Escola: Os sentidos das articulações 

possíveis entre escola e comunidade. 2002. Dissertação de Mestrado em Educação. Paraná: 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. 

 
MARANHÃO, Helena Ponse. Das reinacoões globais no público: Notas sobre o projeto 

amigos da escola. In 24 ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO. 24, 2001, Caxambu:  ANPOCS, 2001. 

 
MASCARENHAS, João de Castro. et al. CPRM - Serviço Geológico do Brasil  Projeto 

cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. Diagnóstico do município de 

Buíque, estado de Pernambuco. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005. 

 
MENDONCA, Erasto Fortes. Estado patrimonial e gestão democrática do ensino público no 

Brasil. Educação e Sociedade,  Campinas,  v. 22,  n. 75,  2001, p. 84-108 ( ISSN 0101-7330). 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302001000200007&lng=pt&nrm=iso > . Acesso em: 17  Set  2006.   

 
MESQUITA, Sônia. Poderosa vantagem competitiva: responsabilidade social pega bem para 

a imagem da empresa e faz diferença frente aos concorrentes. Publicado em 02 do 07 de 2004. 

Disponível em < http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=4462>. Acesso em 23 

de outubro de 2005. 



 
 

   
 

  
 120  

 
 

 
MONTANO,C. Terceiro setor e a questão social: critica ao padrão emergente de intervenç 

social. São Paulo: Cortez, 2002. 

MORAES, Reginaldo C. Reformas neoliberais e políticas públicas: Hegemonia ideológicae 

redefinição das relações Estado e sociedade. Revista Educação e Sociedade, n º 80. Campinas 

setembro. 2002. 

 
MORAN, José Manuel. Ensino e educação de qualidade? In. Novas tecnologias e mediação 

pedagógicas. São Paulo. Papirus. Disponível em: < 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/qual.htm >. Acesso em: 30 de março de 2006. 

 
NEPOMUCENO, Ana Gabriela Austragésilo. Voluntariado na escola pública: lendas e 

lições do caminho. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade federal de 

Pernambuco, Recife. 

 
PEREIRA, José Matias. Reforma do Estado, transparência e democracia no Brasil. 

OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMIA AMERICANA. Revista acadêmica de economia. N 

º 26, 10 de jul de 2004.( ISSN 1696-8352). Disponível em: < www.eumed.net/cursecon/ecolat/ 

> Acesso em: 19 de setembro de 2006. 

 
PROJETO INSTITUCIONAL AMIGOS DA ESCOLA. Direção geral de 

comercialização.(Brasil).   Disponível: em < 

http://comercial.redeglobo.com.br/projetos_institucional/amigos_projeto.php > Acesso em:  24 

de março de 2006. 

 
RICO, Elizabeth de Melo. A responsabilidade social empresarial e o Estado: uma aliança para 

o desenvolvimento sustentável. São Paulo. Perspectiva. Out./Dec.\2004, v.18, n.4, p.73-82. 



 
 

   
 

  
 121  

 
 

(ISSN: 0102-8839) Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

88392004000400009&script=sci_arttext > Acesso em: 21 de setembro de 2006. 

 
RIBEIRO, Gilmar. Amigos da Escola? Riscos e Limites da Ação do Voluntariado na Educação 

Pública. 2002. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro. 

 
RODRIGUES, Vera. Amigão da saúde. Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje, 2003.  

 
SANTOS, Boa Ventura de Souza. A reinvenção solidária e participativa do Estado.   

apresentado “In”: SEMINÁRIO INTERNACIONAL: SOCIEDADE E REFORMA DO 

ESTADO;  Ministério da administração e Reforma do Estado. São Paulo, 1998. 

 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. Cadastro das Escolas. 

Disponível em: < 

http://www.educacao.pe.gov.br/arquivos/12_(gere_sertao_moxoto_ipanema_arcoverde)numer

o_de_escolas_2005.xls > Acesso em 25 de janeiro de 2005.   

 
SILVA, Júnior, João dos Reis. Mudanças estruturais no capitalismo e a política educacional do 

Governo FHC: o caso do ensino médio. Educação e Sociedade. [Online]. Campinas. v. 23, n º 

80, p.201-233,2002 (ISSN:01017330). Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S0101-

73302002008000011&Ign=pt&nrm=iso. Acesso em: 19 de maio de 2006. 

 
SOBRINHO, Ronaldo de Quiroz Costa. Financiamento da Educação no Brasil.(12 de março 

de 2006). Disponível em: < http://www2.uol.com.br/pagina20/12032006/opiniao.htm > Acesso 

em: 28 de março de 2006. 

 
SOARES, Laura Tavares. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São 

Paulo: Cortez, 2000. p.11-12. 



 
 

   
 

  
 122  

 
 

 
SOUZA, Herbert de. Participação. In: O Brasil em Cd rom e na internet. Disponível em: < 

http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/polsoc/partic/apresent/index.htm>. Acesso 

em 25 de outubro de 2006. 

 
SOUZA, Silvana Aparecida de. O projeto amigos da escola e a gestão compartilhada no 

Paraná: primeiras aproximações. GT: Estado e Política Educacional n º 5. 2004 

 
TEIXEIRA, Francisco José Soares. O neoliberalismo em debate. In: TEIXEIRA, Francisco 

José Soares e OLIVEIRA, Manfredo Araújo de (Org.). Neoliberalismo e reestruturação 

produtiva as novas determinações do mundo do trabalho. Cortez, São Paulo, 1996. 

 
TEODÓSIO, A. S. S. Pensar pelo avesso o Terceiro Setor: mitos, dilemas e perspectivas da 

ação social organizada no Brasil. In: STENGEL, M. et al (Org.). Políticas públicas de apoio 

sócio familiar - curso de Capacitação de Conselheiros Tutelares e Municipais. Belo 

Horizonte: PUC Minas, 2001, p. 85-124. 

 
VEIGA, Ilma. Projeto Político Pedagógico: uma construção possível. 2 ed. Campinas-SP: 

Papirus, 1996. 

WALTIER, Anne Marie. As relações de trabalho nas organizações de economia solidária. 

XXIX Encontro anual da ANPOCS, Caxambu, 2005. GT Trabalho e sindicato na sociedade 

contemporânea. 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

  
 123  

 
 

BIBLIOGRAFIA 

  

ANDERSON, P. Pós-neoliberalismo. São Paulo: Brasiliense, 1994.  

 
BOSNICH, Gislene. Trabalho voluntário versus desemprego, 2003. Disponível em: 

http://www.nova-e.inf.br/gislene/militante >. Acesso em: 06 de Ago. de 2006. 

 
BOURDIEU, P. A profissão de sociólogo. Petrópolis, Rio de Janeiro:Vozes,1999. 

 
_________, P. Razões Práticas:sobre a teoria da ação. 3ed.Campinas. Papirus,2001. 

 
CARDOSO, Miriam Limoeiro. A ideologia como problema teórico. In CARDOSO, Mirian 

Limoeiro, A ideologia do desenvolvimento do Brasil: JK e JG. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1977. 

 
FIGUEIREDO, Maria Adélia. A presença do voluntário na escola: o que muda? Um estudo 

sobre duas escolas públicas no distrito federal e o Projeto Amigos da escola. 2003. Dissertação 

( Mestrado em Educação). Brasília: Universidade de Brasília. 

 
FRANCO, de Augusto. A reforma do Estado e o terceiro setor In: PEREIRA, Luiz Carlos 

Bresser, WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em transformação. São 

Paulo: Editora UNESP; Brasília: ENAP, 1999.  

 
HILDEBRAND, Guilherme Lima. Introdução ao estudo de caso. Casos na Engenharia de 

Produção-RECEP. Disponível em: http://www.recep.linkway.com.br/download/estudo.pdf 

Acesso 26 de jan. de 2005. 

 



 
 

   
 

  
 124  

 
 

KANITZ, Stephen. Ensinando a pescar. (Publicado na página  tribos na trilha da cidadania no 

dia 07 de julho de 2004): Disponível em: http://www.tribosparceiros.org.br/   Acesso: em 30 

de abr. 2005. 

 
LEILAH L. (Org.) Ações em sociedade: militância, caridade, assistência etc. Rio de 

Janeiro: ISER, NAU, 1998. 

 
LEILAH L. Notas em torno do Terceiro Setor e outras comparações estratégicas: O social em 

questão, nº 4. Enfrentamento da questão social. Rio de Janeiro. Departamento de Serviço 

Social PUC-Rio, 1999. 

 
LEILA; MARIO C. S. Doações e trabalhos voluntário no Brasil. Uma pesquisa – Rio de 

Janeiro:  Letras, 2000. 

 
MARX, K. A ideologia alemã. [tradução de José Carlos Bruni e Marco Aurélio Nogueira], 

10ª.ed. São Paulo: Hucitec, 1996. 

 
MESQUITA, Sônia. Poderosa vantagem competitiva: responsabilidade social pega bem 

para a imagem da empresa e faz diferença frente aos concorrentes. 2004. Disponível em:  

< http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=4462>. Acesso em 23 de out.  2005. 

 
OLIVEIRA, Francisco. Globalização e antivalor: uma antiintrodução ao antivalor. In 

FREITAS, Marcos Cezar de. A reinvenção do futuro. 2 ª ed.  São Paulo: Cortez, 1999. p 77-

113.  

 
OLIVEIRA, Francisco de. Estado, sociedade, movimentos sociais e políticas públicas no 

limiar de século XXI. Rio de Janeiro: FASE/PIC, 1994. 

 



 
 

   
 

  
 125  

 
 

OLIVEIRA, Lucia Lippi. Nas comemorações duas visões opostas. Disponível em: < 

http://jbonline.terra.com.br/destaques/500anos/id3ma1.html >.  Acesso em: 22 de out. 2005. 

 
PEREIRA,L,C.B. A crise do Estado. São Paulo: Nobel, 1991. 

 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser, WILHEIM, Jorge e SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em 

transformação. São Paulo: Editora UNESP; Brasília: ENAP, 1999.  

 
PERONI, Vera Maria Vidal; ADRIÃO, Thereza. Reforma da ação estatal e as estratégias 

para a constituição do público não estatal na educação básica. 

 
PINTO, José Marcelino. Financiamento da educação no Brasil: Um balanço do governo FHC 

(1995-2002). Educação e Sociedade. Campinas, v, 23, n º 80, p.108-135, set./2002. 

 
PORTELA FILHO, P. O ajustamento da América Latina: critica ao modelo de 

Washington. Lua Nova, vol. 32, p. 102-131, 1993. 

 
RICHARDSON, R.J. et alli.  Pesquisa social: métodos e técnicas . São Paulo: Atlas, 1995. 

SALES, Fernanda. A lógica da boa vontade, 2003. Disponível em:<  

http://www.uff.br/comunicacao/alias/voluntariado/index.html > Acesso em: 08 de Ago. de 

2006 (a). 

 
SALES, Fernanda; SILVA, Sabrina. Quem quer vai e faz, 2003. Disponível em: < 

http://www.uff.Br/comunicação/alias/voluntariado/index.html > . Acesso em: 08 de Ago. de 

2006 (b). 

 
SANGLARD, Gisele. Filantropia e assistencialismo no Brasil História da ciência. Saúde-

Manguinhos. Rio de Janeiro, vol 10, n.3, set./dez.2003.  

 



 
 

   
 

  
 126  

 
 

SCHWARTZMAN, Simon. A busca da qualidade na educação. In: VELLOSO, João Paulo dos 

Reis; ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti. Educação e modernidade. Rio de Janeiro. 

(Fórum Nacional/ Nobel) 1993. p. 217-219. Disponível em: < 

http://www.schwartzman.org.br/simon/edmoder.htm >. Acesso em: 30 de mar de 2006. 

 
SILVA, Jairo Bezerra. As transformações do Estado e suas implicações sobre as políticas 

públicas no Brasil: o caso dos recursos hídricos. João Pessoa: Idéia, 2005. 

 
SILVA, Maria Vieira. A participação do Terceiro Setor na Escola pública. UFU. 2004. 

 
SIQUEIRA, Hongonsi Soares Gonçalves. Economia pós-moderna. Jornal A Razão em 14 de 

nov. 1997. Disponível em: < http://www.angelfire.com/sk/hongonsi>.    Acesso em: 08 de dez. 

de 2003.  

 
SOARES, Laura T. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São Paulo: 

Cortez, 2000. p.11-12. 

 
TFOUNI, Leda Verdiani e PANTONI, Rosa Virgínia. Sobre a ideologia e o efeito da evidencia 

na teoria da analise do discurso francês. In. CONFERENCIA INTERNACIONAL “LA OBRA 

DE CARLOS MARX Y LOS DESAFIOS DEL SIGLO XXI”, II, 2004, Havana. DisponíveL 

em: http: < http://www.achegas.net/numero/vinteecinco/leda_e_rosa_25.htm > Acesso em 01 

de fevereiro de 2006. 

 
WILHEIM, Jorge e SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: 

Editora UNESP; Brasília: ENAP, 1999.  

 

 

 

 

 



 
 

   
 

  
 127  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

  
 128  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

   
 

  
 129  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

  
 130  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

  
 131  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

  
 132  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

  
 133  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

   
 

  
 134  

 
 

 

 

 

 


