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RESUMO

Este texto se inicia com uma pergunta por que o mote central de sua existência diz respeito a possibilidade de
construção de uma relação orgânica entre o Estado e as Organizações não governamentais (ONGs). Assim
analisamos aqui as parcerias das Organizações Não Governamentais (ONGs) com o Estado. A preocupação
central diz respeito à relação entre as ONGs e os órgãos estatais em Alagoas, particularmente, em Maceió. A
temática é discutida à luz da produção científica de teóricos que tem se dedicado a essa análise. Os
resultados obtidos a partir de pesquisas bibliográficas, observações e entrevistas realizadas em uma
instituição que atua no contexto maceioense sinalizam que a aproximação favorece o fortalecimento da ONG,
ao passo que o Estado reduz os gastos com a prestação de serviços públicos.

Palavras-Chaves: Organizações Não Governamentais; Estado; Parcerias.

RESUMEN

Este texto comienza con una pregunta de por qué el tema central de su existencia se refiere a la posibilidad
de construir una relación orgánica entre las organizaciones estatales y no gubernamentales (ONG). Así que
estamos hablando de las asociaciones de organizaciones no gubernamentales (ONG) con el Estado. La
principal preocupación se refiere a la relación entre las ONG y las agencias estatales en Alagoas, en particular,
en Maceió. El tema se discute a la luz de los teóricos de científicos que se han dedicado a este análisis. Los
resultados obtenidos a partir de búsquedas bibliográficas, observaciones y entrevistas en una institución que
opera en el contexto de maceioense indican que el enfoque favorece el fortalecimiento de las organizaciones
no gubernamentales, mientras que el Estado reduce el gasto en servicios públicos.

Palabras-clave: Organizaciones No Gubernamentales; Estado; Asociaciones.

1. Introdução

Quando surgiram, na década de 60, as Organizações Não Governamentais (ONGs) não tinham previsão de
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que, através de suas ações e de sua capilaridade no tecido social, iriam se transformar em mecanismos de

transferência da responsabilidade do Estado com relação à execução plena de políticas públicas e sociais

(MONTAÑO, 2002).

Não à toa, as décadas de 1980 e 1990, período em que o Estado buscou redefinir o seu papel, configuram-se

também como o cenário no qual a sociedade civil teve suas ações fortalecidas e expandidas. Tais

organizações foram convocadas pelo próprio poder público não somente para discutir ou lutar pelas políticas

públicas, mas também para intervir nos problemas sociais do país.

Observando a Constituição de 1988 percebe-se que o Estado passou a incentivar a participação efetiva da

sociedade no setor público. Responsabilizando, além do Estado, a própria sociedade pelas políticas sociais na

esfera pública. É a partir da necessidade de redefinição de suas atribuições que o poder estatal passa a se

interessar por tais organizações. Ao passo que é crescente esse interesse, as ONGs têm procurado ampliar

seu campo de atuação na sociedade. Cabe, então, uma reflexão sobre como tem se conformado essa relação

entre as organizações da sociedade civil e o Estado e se é possível que ela aconteça de uma forma orgânica

(INOJOSA, 1999), privilegiando a autonomia e a interdependência de ambos.

No atual contexto é possível perceber uma intensificação no que diz respeito à criação de entidades

denominadas Não Governamentais. É possível relacionar tal crescimento com a atuação do governo

incrementando políticas de “inclusão social” nas quais a sociedade está envolvida no processo de criação e

execução de projetos e programas. Nesse sentido, as ONGs são reconhecidas pela sua eficiência em promover

a interação e participação da sociedade nas ações que competem ao Estado.

A relação estabelecida entre o Estado e ONGs pode ser compreendida de diferentes formas, de acordo com os

múltiplos olhares e percepções. Dentre as críticas tecidas a essa aproximação, argumenta-se que essa relação

com o Terceiro Setor configura-se, na realidade, como uma estratégia utilizada pelo Estado para terceirizar os

serviços prestados à sociedade e/ou descaracterizar o trabalho das organizações da sociedade civil.

Entretanto existem argumentos que defendem essa aproximação, apresentados em literaturas que relatam

resultados positivos advindos dessa parceria.

No intuito de possibilitar por meio deste artigo a reflexão sobre essa articulação do Estado com as

Organizações Não Governamentais, optou-se por um método pautado no diálogo entre a teoria e a prática.

Para tanto, utilizou-se como procedimento investigativo o estudo de caso de uma organização localizada na

cidade Maceió/AL, a saber: Instituto Nazareno Pão da Vida- INPAV. Destarte, as conjecturas presentes neste

estudo foram subsidiadas por análises de entrevistas realizadas com gestores e professores da referida

instituição que tem firmado parcerias com órgãos estatais.

Nesse sentido, lançou-se mão de algumas técnicas de coletas de dados, a saber: pesquisa bibliográfica, na

qual foi realizado um levantamento das literaturas que tratam da temática e percebeu-se que essa, ainda, é

escassa, principalmente no que diz respeito a relação das Organizações Não Governamentais com o Estado;

pesquisa documental, que permitiu a tomada de conhecimento dos artigos, publicações, contrato social e

projeto político pedagógico da instituição pesquisada, bem como, a Legislação que trata especificamente da

temática; observação estruturada, que foi importante no processo de análise da realidade, tendo em vista que

se tornou possível o acompanhamento das atividades desenvolvidas no campo de pesquisa; e entrevista,
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através da qual alguns questionamentos foram estruturados.

Partindo do questionamento central: é possível estabelecer uma relação orgânica entre Estado e ONGs?

Pretende-se em um primeiro momento “dialogar” sobre o surgimento das ONGs no contexto brasileiro,

observando como no início se conformou a relação com o Estado. Em seguida, será tratada a questão das

parcerias e dos vínculos com o Estado mais especificamente a partir da década de oitenta. Serão

apresentadas as experiências da ONG pesquisada com relação às parcerias no estado de Alagoas e, por fim,

serão tecidas as conclusões sobre a investigação realizada.

2. Organizações Não Governamentais (ONGs): contextualização histórica e compreensão

conceitual

Até meados dos anos noventa do século XX as ONGs eram conhecidas nos movimentos sociais e no meio

acadêmico (no campo epistemológico das Ciências Sociais) que discutia essas organizações, no qual

pesquisadores realizavam estudos sobre essa temática. No entendimento de Carvalho (2000), essas ONGs

são importantes porque realizam um trabalho de caráter social.

Na atual conjuntura histórica, a mídia tem contribuído para a popularização do termo, e hoje as ONGs se

encontram cada vez mais plublicizadas. Entretanto, se faz necessário o esclarecimento sobre essas

organizações e suas ações, tendo em vista que existem diferenças significativas entre as instituições que de

fato atuam como ONGs e aquelas que são somente entidades civis de natureza beneficente, assistencial e

caritativa ou, ainda, aquelas que são meras “crias” de interesses individualistas.

No que diz respeito à compreensão da identidade dessas organizações, bem como das transformações

ocorridas nas mesmas ao longo das últimas décadas, a investigação sugere que se trate do percurso histórico

dessas instituições, analisando o seu surgimento e desenvolvimento à luz das produções científicas que

tratam da temática. Carvalho (2000), Fernandes (1994), Landim (1993), Rodrigues (1998), Vieira (1998),

Souza e Rodrigues (1993) têm contribuído significativamente para o debate sobre o percurso histórico e

atuação das ONGs no cenário brasileiro.

Fazendo uma leitura política da década de sessenta, período em que as ONGs surgem no Brasil, percebe-se

que ela estava marcada pela exclusão social na qual não havia espaço para as liberdades democráticas. Nesse

cenário social, essas organizações desenvolviam atividades ligadas à educação popular (LANDIM,1993).

Tratava-se da manifestação de uma prática educativa dirigida aos militantes de base dos movimentos sociais

e políticos da época.

Para Neder (1998), a ação pública das ONGs conquistou seu espaço à medida que estas apoiavam os

movimentos e associações comunitárias, atuando em diferentes campos. Deste modo, a relação dos

movimentos com as ONGs sugeriu uma espécie de parceria entre ambos de forma que subsidiou o

fortalecimento de suas práticas transformando-os em mecanismos de intervenção social, socialmente

reconhecidos por suas ações coletivas.

O trabalho desenvolvido pelas ONGs ganha reconhecimento por parte do Estado nos anos oitenta e por isso

conquista certa visibilidade diante da sociedade, principalmente pelo seu caráter de luta pela democracia,
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entretanto, ainda não havia um conhecimento bem definido acerca dessas organizações.

Motivadas pelo anseio de fazer com que a sociedade tomasse conhecimento a respeito de quem eram e o que

pretendiam, as ONGs não se limitaram ao assessoramento e desenvolvimento da educação popular e deram

início a um processo reflexivo sobre o papel que desempenhavam na sociedade. Foi em meio a essa

perspectiva de reconhecimento que essas instituições adotaram a terminologia “Organizações Não

Governamentais”. Esse processo de reflexão culminou na fundação da Associação Brasileira das Organizações

Não Governamentais (ABONG), datada no ano de 1991.

Após a realização da Conferência das Nações Unidas (ONU) no Rio de Janeiro, conhecida como ECO-92, as

ONGs caíram nas “graças” da mídia, tendo o seu termo amplamente divulgado em todo o território nacional.

Ainda nessa década, o universo de atuação dessas ONGs se diversificou intensamente, ganhando destaque: o

das crianças e adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros, dos índios, dos homossexuais e da

ecologia.

Não à toa, esta década se configurou como o cenário no qual a sociedade civil foi convocada não somente

para discutir ou lutar pelas políticas públicas, mas também para intervir nos problemas sociais do país, sendo

este um período importante no processo de fortalecimento das ONGs. Sobre isso Rodrigues (1998) esclarece

que:

Até meados dos anos 90 as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos

tiveram quase sempre papel marginal, vistas ou como forma de assistencialismo e

caridade, associada, sobretudo, à religião, ou como forma de movimento político,

associada a ONGs, ou, ainda, de defesa de interesses corporativos, relacionada a

sindicatos e associações (RODRIGUES, 1998, p.33).

Nessa década a sociedade civil inicia um processo de construção em torno da percepção sobre a função social

que possuíam. Voltaram suas ações para a questão dos sujeitos marginalizados e desenvolveram um trabalho

específico que visava amenizar as consequências provocadas pelo quadro de exclusão instaurado na

sociedade brasileira. Desde então, vem somando esforços a fim de intervir por meio da solidariedade, da

cooperação, da doação e do voluntariado em favor dos direitos humanos e sociais.

A transformação na conjuntura social e política do país, refletida desde o ano de 2002 em diante, e a

prioridade do atual governo por uma política de inclusão social, tem gerado uma demanda pelo trabalho das

ONGs. Atualmente, as organizações atuam na condição de parceiras comprometidas com o bem-estar social,

fortalecendo a luta da sociedade para ter os seus direitos assegurados.

Em Alagoas, especificamente em Maceió, apesar dos avanços no processo de fortalecimento do trabalho

desenvolvido, ainda há um longo caminho a ser construído. Nesse processo de construção, a luta das ONGs

diz respeito também a superar as concepções assistencialistas e caritativas que marcaram o surgimento das

ONGs no estado. A presente década se configura como o cenário de fortalecimento dessas ONGs, ao passo

que a sua atuação social conquistou a visibilidade e o reconhecimento da sociedade alagoana e não somente

de comunidades específicas. Entretanto, é preciso ter clareza que esse fortalecimento precisa ocorrer de

forma contínua e processual.
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No que diz respeito à compreensão da terminologia “Organização Não Governamental” reconhece-se que essa

traduz certa imprecisão conceitual, uma vez que, em uma primeira leitura, tem-se a tendência de considerar

que esse termo se refere a toda e qualquer entidade civil promotora de ações em que, o Estado ou o governo

não tenha ingerência sobre o planejamento, monitoramento e a avaliação das mesmas. Porém, não pode se

abrigar sobre essa sigla “ONG” qualquer entidade, posto que, a rigor, as Organizações Não se configuram

como aparelhos coletivos de ação não estatal, mas que interagem com as políticas públicas implantadas em

um determinado tempo histórico de uma determinada sociedade.

Além disso, comumente, o conceito de ONG é relacionado com o de outras organizações que compõem o

Terceiro Setor, a saber: movimentos sociais, sindicatos, associações de bairros, dentre outros. A própria

utilização do termo Terceiro Setor para diferenciar aquilo que não diz respeito nem ao Estado e nem ao

Mercado tem sido objeto de discussão entre os estudiosos da área. Segundo Fernandes (2001):

[...] o conceito denota de um conjunto de organizações e iniciativas privadas

que visam à produção de bens e serviços públicos. Esse é o sentido positivo da

expressão, bens e serviços públicos, neste caso, indicam uma dupla

qualificação: não geram lucros e respondem a necessidades coletivas

(FERNANDES, 2001, p.21).

Sobre essa conceituação do Terceiro Setor, a Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais

(ABONG) o descreve como sendo um universo de instituições que se reconhecem como distintas do Estado.

Cabe, diante desse universo de instituições, delinear especificamente as ONGs. Assim como se esclarece que

nem tudo que não é governamental é de fato uma ONG, ratifica-se que o Terceiro Setor não se resume as

ONGs. Observa-se, ainda, que tais organizações têm acompanhado o fenômeno de expansão do Terceiro

Setor como nenhuma outra organização tem feito.

Reconhece-se neste estudo que uma ONG não se constitui somente como uma executora de ações sociais,

mas como uma instituição comprometida com uma função de atuar como agente democrática de

desenvolvimento social, político e econômico, desempenhando um papel de caráter público diante da

sociedade civil. Elas têm por objetivo a realização de iniciativas e projetos que promovam a integração de

comunidades e que também provoquem transformações sociais por meio do viés político das suas ações.

Diante da compreensão sobre o Terceiro Setor e especificamente sobre as ONGs é preciso repensar a relação

das mesmas com o Estado, no sentido de potencializar e distribuir melhor os papéis e as atribuições de

ambos. Considera-se, pois, que essas organizações precisam ser reconhecidas não somente pelas ações

executadas, mas pela própria função social que possuem. Esta diz respeito à articulação e intervenção nas

políticas sociais, com o intuito de trazer contribuições significativas ao processo de democratização.

3. Organizações Não Governamentais (ONGs) e Estado: como se conformou essa relação?

A partir da conceituação de ONG adotada neste estudo, afere-se que essas instituições caracterizam-se

também pelo seu modo de organizar-se e relacionar-se com outras organizações. Lewis (2001) ajuda a

refletir sobre as ONGs enquanto instituições que como qualquer outro tipo de organização precisa gerir o seu
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trabalho firmando parcerias ou se relacionando com outras organizações. Desde o seu surgimento, as ONGs

têm organizado as suas ações e projetos de acordo com as parcerias que tem firmado.

Na década de sessenta quando as ações precisavam ser realizadas silenciosamente tais organizações

encontraram nas entidades religiosas uma parceira, que possibilitava o desenvolvimento dos seus trabalhos.

Como consequência desse vínculo estabelecido com as paróquias, as ações desse período são

predominantemente marcadas por uma concepção assistencialista e caritativa.

À medida que essas organizações foram conquistando novos parceiros, como foi o caso dos movimentos

sociais de base, essas foram caminhando para o desenvolvimento de um trabalho embasado em uma

concepção laica e de transformação da sociedade. Nesse momento, as ONGs passaram a realizar um trabalho

de assessoria aos movimentos sociais, fazendo destes o público-alvo para o planejamento e execução de suas

ações.

A expansão das ações promovidas por essas instituições em meio aos anos oitenta e noventa está

correlacionada ao processo de reforma do Estado brasileiro no que diz respeito à prestação dos serviços

públicos. Behring (2008) traz considerações importantes a respeito das alterações ocorridas no papel do

Estado nesse período, abordando as pressões provocadas pela burguesia contemporânea a favor de uma

ressignificação na função estatal. Os processos de reforma do Estado só podem ser compreendidos no

contexto das transformações ocorridas no mundo do capital.

Diante dessa realidade, o Estado procurou estabelecer novas formas de relação com sociedade, havendo por

parte deste um interesse em se aproximar da sociedade civil organizada, convocando-a para intervir

politicamente. Interesse esse que pode ser compreendido de acordo com a intenção estatal de enxugar suas

atribuições no que diz respeito à execução de projeto e programas. Nessa perspectiva, caberia ao Estado a

tarefa de financiar e monitorar as políticas que na prática estão sendo executadas por essas instituições.

É certo que essas organizações se diferem entre si, no que diz respeito às concepções, objetivos, origem,

desenvolvimento histórico, sustentabilidade, entre outros aspectos. Entretanto, algo que é comum a essas

instituições é o fato de que elas precisam gerir adequadamente seus recursos e ações a fim de atingir os

objetivos pretendidos (CARVALHO, 2000).

A captação de recursos é uma necessidade das ONGs, no sentido de possibilitar a continuidade dos trabalhos

desenvolvidos por tais instituições. Dentre os diferentes mecanismos utilizados para o financiamento de suas

ações, as organizações encontram na firmação de parceria com o Estado e seus órgãos um meio para a

captação de recursos, tendo em vista que nem sempre as doações e/ou o investimento do setor privado

proporcionam o desenvolvimento do trabalho dessas instituições. Ao passo que esses vínculos garantem a

sobrevivência das organizações, acrescentam-lhes também atribuições, dentre elas o cumprimento dos

objetivos que interessam ao parceiro. Nessa perspectiva, as ONGs têm como desafio fazer com que a sua

característica primordial, de luta democrática a favor dos direitos da sociedade, não se sujeite a tais

interesses.

Com relação à abertura e ao fortalecimento conquistado por essas organizações, cabe uma breve reflexão

sobre o contexto histórico. Nos anos oitenta e noventa alguns fatores econômicos foram determinantes para

que tais instituições consolidassem seu trabalho na tessitura social. Pode-se destacar, por exemplo, as
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tentativas de amenizar os impactos da crise econômica, tais como a contenção de despesas pública e o

enxugamento do papel do Estado como alguns dos fatores que corroboraram para o reconhecimento social

das Organizações Não Governamentais, bem como do trabalho por elas desenvolvido.

Em meio à perspectiva do Estado de reduzir e cortar ao máximo despesas (BEHRING, 2008) as organizações

ganharam destaque no cenário social através do desenvolvimento de ações que se apresentaram como uma

resposta à ineficiência e burocracia presentes nos serviços estatais. A partir de então a população começou a

perceber nos serviços ofertados pelas ONGs qualidade porque contavam com profissionais dedicados e

interessados em atender as demandas da sociedade.

A partir da visibilidade e da abertura conquistada por essas organizações, houve a necessidade de

redimensionar o trabalho desenvolvido pelas mesmas. Não se tratava mais de executar somente projetos

isolados, mas de refletir sobre a função social que exerciam. A redefinição e ampliação das ações das ONGs

somada à diminuição das atribuições do Estado e a convocação da sociedade para participar da esfera pública,

colocou tais organizações em posição de destaque social.

Os estudos de Serva (1997) e Teodósio (2008) contribuem para o esclarecimento dessa relação entre o

Estado e Organização Não Governamental. Dentre os argumentos apresentados pelos estudiosos, percebe-se

que essa parceria é compreendida como um meio de controle utilizado pelo aparelho estatal. Segundo essa

perspectiva, o Terceiro Setor é colocado a serviço dos interesses do poder público, assumindo a tarefa de

complementar as ações do Estado e não mais de questionar e propor alternativas ao mesmo.

Segundo Teodósio (2008) a aproximação do Estado com as ONGs é um meio encontrado para eximir o Estado

de executar suas políticas sociais, e desta forma responsabilizar as organizações por desenvolver programas e

projetos que amenizem ou até solucionem certas problemáticas sociais de determinadas localidades. Em meio

a essa transferência de atribuições para o Terceiro Setor o autor coloca ainda que o Estado nega as

possibilidades de dialogar com as ONGs, limitando a comunicação ao esclarecimento das normas, dos

interesses e objetivos que devem ser perseguidos por tais organizações.

Serva (1997) também questiona essa relação, chamando atenção para as diferentes concepções que orientam

o trabalho do Estado e das ONGs. Segundo o autor, o Estado direciona suas ações de acordo com uma

concepção extremamente voltada para os interesses do mercado, já as organizações pautam suas ações nos

interesses sociais. Essa dicotomia de interesses e concepções interfere no estabelecimento de uma parceria,

vez que essas instituições podem não conseguir estabelecer um diálogo concreto e uma relação orgânica.

A concepção quanto aos tipos de relação estabelecida entre os parceiros nesse trabalho segue o sugerido por

Inojosa (1999) e Lewis (2001). Podendo se configurar como sendo uma relação subordinada/dependente ou

orgânica/ativa. A primeira diz respeito a uma relação em que não há espaço para o exercício da autonomia

dos envolvidos, na qual o interesse de um se sobrepõe ao de outro. No tipo de relação denominada orgânica

por Inojosa (1999) e ativa por Lewis (2001) os envolvidos possuem autonomia, se relacionam de forma

interdependente, não há um único interesse, ou um interesse particular que se sobreponha aos demais.

A categorização dos tipos de parceria pode ser mais claramente definida a partir das suas caracterizações. A

relação subordinada e dependente apresentada neste artigo é marcada pela sujeição de uma das partes ao

interesse individual da outra parte, esses interesses são acatados porque há um tipo de dependência entre os
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parceiros. Diferentemente, na relação orgânica e ativa pode-se perceber o que estabelecimento de vínculos é

processual e não uma imposição. Esse processo é definido através do diálogo aberto sobre os papéis que

serão executados por cada uma das partes. As estratégias para o desenvolvimento das ações e a

responsabilidade pela execução delas é compartilhada pelos parceiros.

Para alguns estudiosos, a exemplo de Fischer (1998), essa organicidade é possível na relação entre Estado e

Organizações Não Governamentais. No que diz respeito a pensar sobre essa questão o trabalho da autora

supracitada traz importantes contribuições. Segundo a mesma a aproximação do terceiro setor com o poder

estatal não é vista como algo nocivo para essas organizações. Contradizendo a ideia de que por ser uma

relação complexa não pode gerar resultados satisfatórios para todos os envolvidos. Os projetos e programas

pensados por mais de uma organização são construídos e executados de uma forma orgânica e por isso mais

consistente.

O envolvimento das ONGs no processo de implantação e implementação de políticas sociais não acontece

somente no que diz respeito ao cumprimento de normas e exigências estatais. A participação efetiva dessas

organizações está na possibilidade de diálogo, de questionamento e proposições de alternativas às políticas

que não atingem o resultado esperado, ou seja, que não atendem determinadas demandas sociais.

Entretanto, esse engajamento das organizações do Terceiro Setor na esfera dos serviços públicos acarreta

certa necessidade de adequação da função das mesmas. Adaptação essa que deve contemplar primeiramente

os seus objetivos enquanto organização que luta pelos interesses da sociedade. Do contrário, corre-se o risco

de perder o sentido que motivou o estabelecimento de uma parceria com o Estado.

Vez que os objetivos e os interesses de uma organização estão bem delineados é possível estabelecer uma

relação com o Estado sem que os interesses deste se imponham sobre os daquela. É plausível que tais

instituições cumpram o seu papel mobilizador na sociedade e que ao mesmo tempo prestem serviços públicos

nas localidades. Aliás, o cumprimento de uma dessas atribuições pode contribuir para a realização da outra.

O fato de uma ONG atuar junto com o Estado no desenvolvimento de uma ação não elimina a possibilidade

dessa organização questioná-lo caso determinado serviço não atenda as demandas sociais. Autores têm

defendido que é justamente por conhecer a eficiência ou não de certas políticas que tais organizações podem

confrontá-la e propor alternativas.

4. A relação entre o Estado e Organização Não Governamental: uma análise das parcerias do

Instituto Nazareno Pão da Vida

Diante das inquietações, que motivaram o estudo sobre as parcerias entre Estado e Organizações Não

Governamentais, o presente trabalho interessou-se pelo adentramento ao espaço não governamental com o

objetivo de investigar e compreender como se configura a aproximação das ONGs com a esfera pública

estatal no contexto alagoano. Para compreender essa relação, as reflexões, aqui apresentadas, foram

subsidiadas por análises de entrevistas realizadas com profissionais que atuam no Instituto Nazareno Pão da

Vida (INPAV), selecionado nesse estudo como objeto desta pesquisa.

O INPAV teve seu registro sob o número 59392 formalizado em fevereiro de 2004, mas funcionou como
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“Projeto Pão da vida” desde dezembro de 2000. Conforme o Contrato Social (2003) da instituição, o INPAV é

uma sociedade civil, sem fins econômicos com personalidade jurídica de direito privado, sendo regido por

contrato social, regimento interno e com prazo de duração por tempo indeterminado, podendo atuar em todo

Estado de Alagoas. Quanto à deliberação, administração e controle, o Instituto possui órgãos específicos, a

saber: Assembleia Geral; Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

Cabe ressaltar o interesse desse trabalho, que é realizar uma análise da relação estabelecida entre essa

instituição e o Estado. No que diz respeito ao estabelecimento dos vínculos a instituição realizou no início do

ano de 2001 duas parcerias, a primeira com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) através da Pró-reitoria

de Extensão que financiou bolsas para que graduandos dos cursos de Licenciatura da UFAL atuassem no

desenvolvimento de projetos de caráter pedagógico. E a segunda, com o Banco do Brasil que subsidiou a

compra de material escolar e esportivo, possibilitando uma melhoria no quadro geral de funcionamento da

mesma.

Fazendo uma análise dessas parcerias é possível aferir que elas se apresentam como ativas, estabelecendo-se

por meio de vínculos baseados na interdependência, conforme a caracterização de parcerias proposta por

Lewis (2001). No caso estudado o estabelecimento da relação surgiu do interesse tanto da própria

organização quanto dos órgãos do Estado, neste caso a universidade e o banco federal.

Nos projetos e programas desenvolvidos pela organização, foi possível identificar aspectos que são comuns à

parceria ativa. Dentre eles podem-se elencar alguns que são pertinentes à discussão aqui realizada. O

primeiro aspecto considerado foi o fato de que a ONG a partir da sua experiência planejava os seus projetos

de acordo com as demandas locais e a partir de então buscava o suporte financeiro em outros órgãos.

Outro aspecto referente ao de cima é o fato que quando o Estado custeia o desenvolvimento de determinados

projetos, esse financiamento não acontece de forma total. Mas a própria organização se encarrega da

mobilização para gerar outras fontes de recursos para que as ações pretendidas se efetivem. Essa pode ser

considerada uma das estratégias utilizadas pela instituição ao se relacionar com o Estado, pois desta forma o

poder estatal não se coloca em uma posição de mero financiador que somente monitora, coordena e avalia e

que, portanto, não é o responsável pelo planejamento, execução e resultados das ações.

A ONG que já tem definido o seu objetivo principal que é o de atuar de acordo com as demandas da

comunidade, enxerga na relação com o Estado a possibilidade de ampliar a sua atuação e, mais ainda, de

fazer com que ele participe das discussões acerca dessas necessidades sociais. Nessa perspectiva uma

parceria seja ela com os órgãos do Estado ou não só tem sentido se esta é estabelecida de forma orgânica,

onde todos, principalmente a organização, tem uma participação ativa no planejamento e desenvolvimento de

um trabalho. As ações não são executadas por uma parte e monitoradas por outra, mas ambas as partes,

quer sejam os seus papéis.

No caso do vínculo com a universidade a instituição não buscou essa parceria apenas porque necessitava do

financiamento de bolsas, essa foi uma das formas que a universidade encontrou para subsidiar as ações. Em

um primeiro momento a realidade e as experiências de outras ações foram discutidas com esse órgão e a

partir desse diálogo o projeto foi sendo construído, tecendo uma rede de possibilidades, na qual são dadas

oportunidades para que graduandos compreendam a sua realidade e para que a comunidade dialogue a partir
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dos seus saberes com os conhecimentos acadêmicos.

Nessa perspectiva, o órgão do Estado é “convidado” não para dar não somente o suporte financeiro, mas para

participar desse processo de ressignificação e ampliação das ações de acordo com as demandas apontadas

pela própria sociedade. Obviamente, essa relação com o poder estatal se dá desenvolve de forma complexa e

se faz necessário uma prática constante do diálogo a respeito das funções sociais que os parceiros possuem.

Tendo em vista que não é salutar que as organizações não governamentais desempenhem um papel junto à

sociedade que compete na realidade ao Estado.

Com o intuito de conhecer o ponto de vista da sociedade civil organizada sobre a parceria com o Estado foram

realizadas entrevistas com gestores (diretores e coordenadores) e professores (bolsistas e voluntários) que

atuam na instituição. Identificou-se, nas falas dos entrevistados, que uma das razões que tem motivado o

estabelecimento de vínculos com órgãos do Estado é a viabilização do desenvolvimento das ações

pretendidas.

Uma das principais dificuldades que a gente tem que enfrentar para desenvolver

esse trabalho social com as nossas crianças está ligada a parte financeira. A gente

sabe que só boa vontade não basta, é preciso ter um recurso para financiar nossos

projetos, nossas ações. (Entrevistado 2 – Diretor administrativo).

O financiamento é muitas vezes o motivador da busca por parcerias. A partir do levantamento das demandas

sociais e da organização de ações a ONG tem como estratégia para desenvolver seu trabalho firmar vínculos

de parceria com instituições do mesmo setor ou de outro, como é o caso das parcerias com a Universidade

Federal de Alagoas e com o Banco do Brasil.

A falta de visão social dos nossos dirigentes, dos nossos gestores públicos, na minha

concepção, dificulta a realização das nossas ações. Um olhar mais sensível para o

trabalho que nós e que muitas outras ONGs tem desenvolvido proporcionaria uma

relação mais vantajosa para a própria sociedade. (Entrevistado 4 – Professora

bolsista).

Sobre essa questão da relação estatal com a ONG percebe-se que há por parte da instituição uma abertura

para o desenvolvimento de um trabalho em parceria com o poder público. Entretanto, essa parceria no âmbito

municipal e estadual ainda não foi estabelecida de uma forma concreta. O que confirma isso é o fato do

trabalho da ONG não contar com o envolvimento do poder público do estado e nem do município no que diz

respeito ao fortalecimento das ações sociais e educativas.

A relação entre ONGs e poder público é precária, quase inexistente. Sobretudo nas

esferas estaduais e municipais falta visão ao poder público para as demandas sociais.

Eu acho que não existe seriedade, aliás, as ONGs existem por conta disso. As ONGs

tem garantido o seu espaço perante a sociedade por conta da falta de interesse do

Estado em efetivar políticas de promoção social. (Entrevistado 1 – Diretor geral).
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Nesse sentido a parceria com o Estado não é vista somente como uma possibilidade para que a ONG obtenha

recursos financeiros. Sem dúvida as ONGs precisam garantir fontes de recursos para concretizar seus

objetivos, entretanto, o vínculo com o poder público garante mais do que um financiamento. O

reconhecimento do compromisso social dessas organizações, por parte do Estado, viabiliza e fortalece a

atuação das mesmas diante das problemáticas sociais.

Diante das discussões o desafio posto às ONGs, de uma forma geral, é lutar não somente pela visibilidade de

suas ações no diferentes campos onde atuam, mas pelo fortalecimento de suas intervenções junto à

sociedade e ao Estado. Quanto à organização na qual se realizou a pesquisa, cabe esclarecer o seu desafio

social de acordo com três perspectivas. A primeira delas sugere que a ONG à medida que desenvolva suas

ações consolide cada vez mais sua identidade, ou seja, que ela seja capaz de dialogar com determinado grupo

preservando as concepções acerca do papel desempenhado, neste caso, o educativo.

6. Conclusão

A expansão do desenvolvimento do trabalho das ONGs no país e especificamente em Alagoas tem

desencadeado, no âmbito acadêmico e em outras esferas da sociedade, o interesse pelo conhecimento com

relação a: quem são, o que fazem e quais as perspectivas que essas organizações possuem. Percebe-se que

essas organizações têm assegurado cada vez mais o seu domínio no campo da prestação pública dos serviços.

Analisar os principais fatores que tem contribuído para esse fortalecimento tem interessado ao próprio Estado.

Com relação à expansão e ao fortalecimento das instituições não governamentais elencam-se aqui algumas

conclusões como, por exemplo, o fato de que tais ONGs têm crescido porque há um descrédito dos atores

sociais em relação à prestação do serviço público realizado única e exclusivamente pelo poder estatal. Além

disso, o trabalho realizado com seriedade e compromisso social contribui para a ampliação e fortalecimento

dos serviços prestados pelas mesmas.

Diante do reconhecimento social quanto ao trabalho desenvolvido pelas organizações não governamentais o

Estado tem dado cada vez mais abertura para a ampliação da sua atuação. Interessa ao poder estatal não o

enfrentamento político com tais instituições, mas estabelecer vínculos com as mesmas, no sentido de

minimizar o seu papel como responsável pela prestação de serviços públicos. Ao Estado também é preferível

tê-las ao seu lado como parceiras, tendo em vista que tal relação faz com que muitas vezes as organizações

percam a essência da sua função social e passem a ser direcionadas pelos interesses estatais.

A partir da análise das informações obtidas e das entrevistas realizadas no campo de pesquisa é possível

concluir que os profissionais engajados no campo das ONGs reconhecem a importância do estreitamento

dessa relação com o Estado. Entretanto, apontam riscos no desenvolvimento de uma parceria, quando esta

apresenta características de subordinação e dependência. Uma parceria com o Estado ou com algum dos seus

diferentes órgãos que não se configure como orgânica e ativa não interessa às instituições, tendo em vista

que acarreta em uma distorção no papel das mesmas frente às demandas sociais.

Diante das discussões tecidas, é necessário dar continuidade a reflexão sobre o papel que as ONGs

desempenham na sociedade. Do mesmo modo, se faz necessário que o Estado pense sobre as intervenções

que pode realizar junto à sociedade civil organizada. Dessa forma, ambos poderão atuar potencializando e
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distribuindo melhor papéis e atribuições, vez que não é constitucional que tais organizações ocupem o papel

secular do Estado republicano na garantia e efetivação do direito do cidadão. Assim como, não é salutar

desconsiderar as contribuições dessas instituições no que diz respeito à luta pela democratização dos direitos.

Em tal sentido, é importante discutir a relação ONGs e Estado para além do espaço acadêmico, oportunizando

assim, o engajamento da sociedade nesse diálogo que diz respeito, primeiramente, a luta democrática. O

estudo aponta, no contexto alagoano, um caminho no campo investigativo sobre a relação estabelecida entre

as instituições não governamentais e o Estado. Entende-se que essa discussão não pode mais ficar silenciada

entre aqueles que atuam e se interessam por compreender (em sua totalidade) o desenvolvimento social em

curso.
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