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RESUMO 
 

 

 
Esta dissertação constitui um estudo de caso em uma organização do terceiro 
setor, que é um abrigo de crianças. Trata-se de uma pesquisa de caráter 
qualitativo, cujo objetivo foi analisar o processo de gestão e a motivação dos 
voluntários que atuam nesse tipo de organização. A unidade de análise foi a Casa 
Lar e os sujeitos de pesquisa foram os voluntários que nela atuam. Inicialmente, 
foi descrito o processo de gestão de voluntários na Casa Lar. Em seguida, 
buscou-se analisar a motivação dos voluntários, utilizando-se o modelo proposto 
por Sampaio (2004). A coleta de dados foi feita utilizando-se os seguintes 
recursos: observação participante; análise de documentos primários e 
secundários; informações sobre a história de vida dos voluntários. Verificou-se 
que os voluntários tendem a buscar contatos interpessoais, visando à afiliação e à 
troca afetiva, bem como a autorrealização e a sensação de bem-estar. Os 
resultados obtidos indicaram nos sujeitos pesquisados diversas ordens de 
gratificação, merecendo destaque a valorização da autoimagem, a realização de 
aspirações pessoais e aprendizagem social. Verificou-se, ainda, que a 
experiência dos pais constitui um dos fatores que incentivam os voluntários a 
assumirem tal papel. 
 

 
Palavras-chave: Gestão de voluntários. Terceiro Setor. Motivação de voluntários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation is a case study of a third sector organization, which is a 
children´s shelter.   It deals of a qualitative research whose purpose was to 
analyze the process of management and the motivation of the volunteers who 
work on this kind of organization. The analysis unit was the Casa Lar and the 
research subjects were the volunteers that work there. First, it was described the 
volunteers´ management process in the Casa Lar. Next, the volunteers´ motivation 
was analyzed through the model proposed by Sampaio (2004). The data collection 
was carried out using the resources as follows:  participant observation; primary 
and secondary documents analysis; information from volunteers´ life story. The 
volunteers showed a tendency for interpersonal contacts, seeking affiliation and 
affective exchange, as well as self accomplishment and the feeling of well-being. 
The found results showed several levels of satisfaction, deserving highlight the 
self-image enhancement, the accomplishment of personal aspirations and social 
learning. It was also found that the parents´ experience is one of the incentive 
factors that lead volunteers to play this role. 
 
 

 
 

Keywords: Volunteers´ management. Third Sector. Volunteers´ Motivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um 
pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu 
país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, 
quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos 
e o povo no poder, eu quero ver. 
 

Fernando Brant e Milton Nascimento. 
 

 

Os últimos tempos têm sido marcados por importantes transformações do ponto 

de vista global, em que os mercados encontram-se abertos para os diversos tipos 

de organizações, que têm experimentado variados mecanismos de 

reestruturação. 

 

Essas mudanças estão relacionadas à chamada era da mundialização, às 

disfunções do modelo de desenvolvimento, aos aspectos ecológicos e, 

principalmente, ao surgimento de novos valores pessoais referentes à qualidade 

de vida (MARQUARDT; ENGEL, 1993). 

 

Concomitantes a essas transformações encontram-se as questões instigadas por 

sobrecarga nos mecanismos de adaptação do corpo e da mente das pessoas. Em 

tempo, pode-se afirmar que aspectos como gestão de talentos e competências 

estão diretamente pautados na qualidade de vida  do ser humano e, em especial, 

em suas motivações, o que reflete diretamente nos níveis individuais e até mesmo 

globais das organizações (SAUTER, 2005). 

 

A mundialização impôs dupla pressão sobre os estados: de um lado, cresceu o 

desafio estatal em proteger os seus cidadãos, dado que a lógica do mercado, 

privilegiado pela economia neoliberal, é favorável aos mais fortes e capazes e 

induz ao aumento da concentração de renda; de outro, exigiu do Estado mais 

eficiência na realização das tarefas públicas, de modo a aliviar as pressões sobre 

as empresas nacionais e facilitar sua concorrência frente ao mercado 

internacional. 
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Nesse novo contexto de economia globalizada, de intensa competição e 

reorganização da produção em escala mundial, a conjuntura do Estado acabou 

por se configurar em diferentes vertentes, entre elas: a crise fiscal, caracterizada 

pela perda de crédito por parte do Estado e pela poupança negativa; a crise do 

modelo burocrático de gestão pública, marcado pelos altos custos e baixa 

qualidade dos serviços púbicos (CHOY, 2005), tornando-o incapaz de realizar as 

políticas públicas.  

 

Surge, assim, o modo estatizante de intervenção do Estado, o que significou a 

criação do Estado de Bem-Estar (Welfare State)2. Segundo Gomes (2006), pode-

se afirmar que esse estado só adquiriu importância no período pós-Segunda 

Guerra Mundial. Estado de Bem-Estar significa, então, uma proposta institucional 

nova de um Estado que pudesse implementar e financiar programas e planos de 

ação destinados a promover os interesses sociais coletivos dos membros de uma 

determinada sociedade. O objetivo, conforme Beveridge admitia (apud 

OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 261-262), era combater os cinco maiores 

males da sociedade: "a escassez, a doença, a ignorância, a miséria e a 

ociosidade". Dessa forma, a criação do Welfare State levou o Estado a assumir 

novas formas de gestão em prol da redução das desigualdades sociais e dando 

origem, futuramente, às organizações do terceiro setor, também denominadas 

não governamentais. 

 

Essas organizações integram o chamado terceiro setor, que recebe essa 

denominação em contraposição aos outros dois denominados: primeiro setor e 

segundo setor. Na conceituação tradicional, o primeiro setor é o Estado, 

representado por entes políticos (prefeituras, governos dos estados e Presidência 

da República), além de entidades a estes entes ligadas (Ministérios, Secretarias, 

Autarquias, entre outras). Quer dizer, chama-se de primeiro setor o setor público, 

que obedece ao seu caráter público e exerce atividades públicas.  

 

                                                 
2 Também conhecido como Estado-providência , é um tipo de organização política e econômica 
que coloca o Estado (Nação) como agente da promoção (protetor e defensor) social e organizador 
da economia. 
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O segundo setor é o mercado (empresas), composto de entidades privadas que 

exercem atividades privadas, ou seja, atuam em benefício próprio e particular.  

 

O terceiro setor é composto de organizações privadas sem fins lucrativos, que 

atuam nas lacunas deixadas pelos setores público e privado, buscando a 

promoção do bem-estar social. Quer dizer, o terceiro setor não é nem público nem 

privado, é um espaço institucional que abriga entidades privadas com finalidade 

pública. Essa atuação é realizada por meio da produção de bens e prestação de 

serviços, com o investimento privado na área social. Isso não significa eximir o 

governo de suas responsabilidades, mas reconhecer que a parceria com a 

sociedade permite a formação de uma sociedade melhor. Portanto, o terceiro 

setor não é, e não pode ser, substituto da função do Estado. A ideia é de 

complementação e auxílio na resolução de problemas sociais. 

 

Em termos financeiros, o Estado (primeiro setor) aplica o dinheiro público em 

ações para a sociedade. O mercado (segundo setor) investe o dinheiro privado 

nas suas próprias atividades. No caso do terceiro setor, utiliza-se o dinheiro 

privado em atividades públicas. 

 

Assim, esse setor tem em sua abrangência vários tipos de organizações, 

definidas por sua origem e esfera de atuação como organizações privadas, porém 

públicas, e sua base é constituída, também, pela ação voluntária. 

 

Segundo Cardoso (2000a; 2000b), foi o americano John D. Rockefeller quem 

cunhou a expressão terceiro setor, publicando, em 1975, o primeiro estudo 

detalhado sobre a importância das iniciativas empresariais com sentido público na 

sociedade americana. Algumas evidências recentes demonstram a crescente 

importância dada pelo empresariado nacional à evolução do chamado “terceiro 

setor”. 

 

Para Salamon (1998), a atividade voluntária organizada já existia na China da 

Antiguidade e teria sido fortalecida e institucionalizada sob o Budismo desde o 

século VIII. No Japão, a atividade voluntária também remonta a esse período 
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budista e a primeira fundação moderna foi estabelecida em 1829, denominada 

sociedade da gratidão. 

 

Os primórdios desse movimento na Europa, segundo Meister (apud ANDION, 

1998), são identificados por duas tradições principais: 

 
[...] a tradição romana, que se concretiza a partir da criação das 
confrarias religiosas, dos partidos políticos e das corporações da 
Idade Média; e a tradição germânica, que se relaciona, sobretudo, 
com a prática das “guildas”, grupamentos de cidadãos que 
possuíam múltiplas funções, como proteção mutual, 
estabelecimento de direitos de mercadores, fixação de preços e 
normas de honestidade comercial, entre outras. 

 

No âmbito da sociedade norte-americana, a defesa da liberdade foi o fator que 

deu origem às entidades associativas e filantrópicas. Para o fortalecimento da 

democracia, os indivíduos se uniam em associações e, assim, se tornavam mais 

fortes para lutar por seus direitos. 

 

De acordo com Fischer e Falconer (1998), essa característica reflete uma 

concepção do relacionamento entre Estado e sociedade civil, em que o primeiro 

não centraliza em si todas as responsabilidades e os papéis necessários ao 

desenvolvimento social, porque diferentes atores, sob diversos modos de 

formatação de grupos de interesses, assumem algumas funções que, na ótica 

destes, fortalecem a democracia. 

 

Já no Brasil, de acordo com dados levantados pelo Centro de Estudos em 

Administração do Terceiro Setor - Universidade de São Paulo (CEAT–USP, 

2010), até pouco tempo atrás não se falava de um “terceiro setor”. As questões 

envolvendo o associativismo e o voluntariado não eram estudadas, principalmente 

no período da ditadura militar, que cerceava e controlava com rigor as atividades 

dos cidadãos. 

 

Embora as ações de cunho social no Brasil sejam desenvolvidas há pelo menos 

três séculos, elas só vieram a ser regulamentadas a partir da década de 90 a 

partir da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 (ANEXO A), quando o terceiro 

setor surgiu como portador de uma nova e grande promessa: a renovação do 
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espaço público como resgate da solidariedade e da cidadania, a humanização do 

capitalismo e, se possível, a superação da pobreza. 

 

Durante mais de três séculos a filantropia foi desenvolvida no 
Brasil sob a lógica da prática assistencialista, com predomínio da 
caridade cristã. Ricos filantropos sustentavam os educandários, 
os hospitais, as santas casas, os asilos e demais organizações 
que foram fundadas a partir do século XVIII. Foi somente no final 
do século XIX e início do XX que as instituições de assistência e 
amparo à população carente passaram por mudanças na sua 
forma de organização e administração, deixando de ser 
fundamentalmente orientadas por princípios de caridade cristã e 
da filantropia (MCKINSEY; COMPANY, 2001, p. 13). 

 

Destacam-se, no Brasil, quatro organizações com papel catalisador importante na 

disseminação da cidadania empresarial e a emergência do terceiro setor: o Grupo 

de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), o Instituto Ethos e a Fundação 

Instituto de Desenvolvimento Social e Empresarial (FIDES) e o Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas (IBASE). O GIFE procura orientar empresas e 

fundações na realização de projetos sociais e o Instituto Ethos apoia as empresas 

na implementação de medidas socialmente responsáveis. Ambas são inspiradas 

na organização americana Business for Social Responsibility (BSR).  

 

De acordo com relatório de pesquisa publicado em 2004 pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), sobre as organizações do terceiro setor: em 2002, 

data-base da pesquisa, funcionavam no Brasil 275.895 organizações desse tipo, 

que empregavam aproximadamente 1,5 milhão de trabalhadores com carteira 

assinada e em torno de 14 milhões de voluntários regulares e/ou trabalhadores 

não registrados.  

 

A participação de pessoas no terceiro setor, em muitos casos, dá-se de forma de 

voluntária, terceirizada ou celetista3. No caso dos voluntários, eles podem ser 

compreendidos pela definição apresentada no jornal Carreira & Sucesso (apud 

SOUZA NETO, 2005, p. 57), “muitas pessoas dedicam parte do seu tempo livre 

para ajudar outras pessoas em sua comunidade”. Os terceirizados correspondem 

                                                 
3 Indivíduo contratado de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



  

 

18 

aos indicados por empresas, cedidos pela prefeitura, e, por último, os celetistas, 

que correspondem aos contratados pela organização, com direitos trabalhistas. 

  

Cabe, ainda, em relação ao voluntariado, esclarecer que as contratações ocorrem 

de duas formas, podendo ser estatutário ou contratual. No caso do estatutário, 

está vedado, por força do estatuto das organizações sem fins lucrativos, o 

recebimento de qualquer forma de remuneração, como os diretores, membros do 

Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, quando existentes. Em relação ao 

voluntário contratual, pode-se conceituá-lo, a partir da Lei 9.608/98, em: a 

atividade não remunerada, prestada por pessoa física à entidade pública de 

qualquer natureza ou à instituição privada de fins não lucrativos, que tenha 

objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 

social, inclusive mutualidade. 

 

Neste caso, as pessoas que procuram as organizações do terceiro setor por 

diversos motivos vinculam-se às mesmas por meio de um instrumento 

denominado termo de adesão, que corresponde a um contrato formal.   

 

Independentemente de essas pessoas serem voluntárias ou contratadas, é 

necessário que desempenhem suas funções com competência e prazer, ou seja, 

motivadas. Em decorrência da profissionalização do terceiro setor, o mesmo tem 

de ater-se a questões que vão além da competência de seus voluntários. 

Portanto, torna-se relevante avaliar a motivação dos mesmos e criar condições 

para que esse incentivo seja constante em sua equipe de trabalho. 

 

Tratando-se do terceiro setor, no qual, em sua maioria, os trabalhadores 

apresentam-se como voluntários, sem vínculos empregatícios ou, ainda, 

encaminhados pela empresa onde trabalham, o fator motivacional torna-se 

preponderante para atuação adequada e duradoura.  

 

Assim, partindo-se do pressuposto de que o resultado da gestão de pessoas no 

terceiro setor não deve diferir do setor privado e atentando-se para a ausência de 

recompensas financeiras ou materiais em muitos casos, percebe-se que os 

cuidados em relação à motivação dos colaboradores e voluntários nas 
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organizações não governamentais devem ser ainda mais evidenciados. De 

acordo com Mayo (apud KOONTZ, 1978, p. 29), “o homem é motivado não por 

estímulos econômicos e salariais, mas por recompensas sociais, simbólicas e não 

materiais”. Partindo desse raciocínio, Koontz (1978, p. 252) acrescenta que “a 

motivação refere-se ao comportamento dirigido aos objetivos que podem 

satisfazer as necessidades do indivíduo”. 

 

No terceiro setor, a recompensa está mais voltada para a satisfação das 

necessidades, obrigando os gestores desse setor a desenvolverem formas que 

propiciem a integração entre o grupo de trabalho e que também sirvam como 

estímulo e incentivo à permanência do voluntário. Em tal contexto de análise, a 

motivação e sua relação com a dimensão do tipo de participação que ela redunda 

poderia ser uma variável explicativa de um quadro de mais aproximação das 

principais estratégias organizacionais. 

 

Partindo-se do pressuposto de que a motivação é intrínseca, variando de acordo 

com cada indivíduo, as relações interpessoais e intrapessoais e as recompensas 

simbólicas são estímulos essenciais para que os voluntários das organizações 

não governamentais (ONGs) perseverem na expectativa de alcançar seu objetivo 

final.  

 

Diante do exposto, buscou-se neste trabalho responder à seguinte questão de 

pesquisa: como acontece a gestão de voluntários em uma organização do terceiro 

setor envolvida na assistência integral a crianças e adolescentes da cidade de 

Belo Horizonte?  

 

Para o desenvolvimento deste estudo, realizou-se pesquisa de caráter qualitativo 

em um abrigo para crianças e adolescentes, localizado em Belo Horizonte (BH). 

Por meio deste estudo aprofundou-se nos temas gestão de voluntários e 

motivação dos mesmos e terceiro setor, procurando suas especificidades e, 

dessa forma, buscou-se adequar e/ou desenvolver teoria aplicável às realidades 

brasileiras (CAMPOS, 2010).  
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1.1 Justificativa 

 

Esta pesquisa justifica-se pela contribuição que poderá prestar aos gestores de 

empresas do terceiro setor, uma vez que no atual ambiente de negócios as ações 

e decisões tendem a ser coletivas e não mais individuais, como em décadas 

passadas.  

 

Optou-se por analisar e estudar a gestão de pessoas  no terceiro setor, porque 

diversos trabalhos realizados com organizações não governamentais e 

voluntários (BOSE, 2004; CARVALHO, 2000; SAMPAIO, 2004; TEODOSIO, 

2001; TEODOSIO; BRUM, 2000; TEODOSIO; RESENDE, 1999) discutem a 

relação entre modelos de gestão de pessoas frente às peculiaridades das 

organizações. Pretende-se, assim, a partir deste estudo, promover avanços nessa 

discussão. 

 

A importância desta pesquisa também se reflete nas evidências empíricas que 

possibilitarão melhor compreensão conceitual e poderão auxiliar no 

desenvolvimento das ações nas instituições do tipo não governamental, aliando-

se a isto o fato do autor trabalhar efetivamente como voluntário e gestor de 

pessoas neste tipo de organização.   

 

Diante do exposto, justifica-se a realização da presente investigação e espera-se 

que as conclusões encontradas possam contribuir com as organizações não 

governamentais e agregar valor a esse campo do conhecimento, na medida em 

que possam melhorar a compreensão do tema gestão de voluntários como 

relacionado ao terceiro setor.  

 

No objetivo de procurar responder aos questionamentos deste estudo, foram 

delimitados os objetivos geral e específicos, que são apresentados na próxima 

seção.  
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1.2 Objetivos  

 

O objetivo geral do estudo foi analisar o processo de gestão de voluntários na 

Casa Lar.  

 

Para cumpri-lo, os seguintes objetivos específicos foram definidos:  

� Identificar as práticas desenvolvidas pelos gestores do abrigo em questão, 

na gestão dos voluntários. 

� Caracterizar as formas utilizadas pelos dirigentes do abrigo para atrair e 

manter voluntários em atividade. 

� Analisar aspectos das atividades e história de vida dos voluntários do 

abrigo a ser estudado, utilizando o modelo de Sampaio (2004). 

 

 

O estudo está estruturado do seguinte modo: além desta introdução, o segundo 

capítulo apresenta o referencial teórico, trabalhando essencialmente o terceiro 

setor, gestão de pessoas, motivação de voluntários, dando ênfase a voluntários e 

terceiro setor; o terceiro capítulo aborda a metodologia a ser utilizada e a 

organização a ser estudada; o quarto capítulo exibe os resultados obtidos e suas 

análises; o quinto e último capítulo trata da conclusão do estudo, suas limitações 

e recomendações. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

  

2.1 Terceiro setor: o novo que transforma  

 
Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. 
É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir e é 
preciso a chuva para florir.  

Almir Sater e Renato Teixeira. 
 

 

Por diferenciarem-se das organizações pertencentes à esfera do Estado – 

primeiro setor – e do mercado – segundo setor –, as que compõem o chamado 

terceiro setor podem ser definidas como “organizações privadas, sem fins 

lucrativos, cuja atuação é dirigida a finalidades coletivas ou públicas” (FISCHER, 

2002, p. 45). 

 

Conforme demonstra a FIG. 1, a organização de uma sociedade constituída 

comporta três âmbitos ou setores. O primeiro setor é o governo, responsável 

pelas questões sociais. O segundo setor é o privado, responsável pelas questões 

individuais. O terceiro setor - que conta com a ajuda do setor privado nas 

questões sociais - é constituído por organizações sem fins lucrativos e não 

governamentais, que têm como objetivo gerar serviços de caráter público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 1 - Os setores da economia. 

Fonte: Fischer (2002, p. 45). 
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Segundo entrevista dada por Thomas Wood Jr. a Alves (1999) (ANEXO B), a 

expressão terceiro setor nasceu da ideia de que a atividade humana é dividida 

em três setores: o primeiro (Estado), em que agentes públicos executam ações 

de caráter público; o segundo (mercado), no qual agentes privados agem visando 

a fins particulares; e, de forma decorrente, o terceiro setor, relacionado às 

atividades que são simultaneamente não governamentais e não lucrativas. 

 

 

2.2 Contextualização do terceiro setor 

 

Segundo a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 

(ABONG, 2003), o terceiro setor ainda está em formação e é constituído por 

entidades com fins públicos, mas de origem privada e sem fins lucrativos. 

Recebem as mais variadas denominações – sem fins lucrativos, não 

governamentais, da sociedade civil, ONGs. 

 

Atuam em diversas áreas, como a defesa da ecologia, defesa de direitos do 

cidadão, prevenção de doenças transmissíveis ou a produção de bens com fins 

sociais. Essas entidades podem ser caracterizadas, também, como fundações ou 

associações. Segundo Zape (2008), por definição uma fundação é criada pela 

vontade de seu instituidor, propondo a preexistência de patrimônios físicos. Por 

ter finalidade social e pública, o patrimônio das fundações, ao serem 

caracterizadas como pessoas jurídicas, fica sujeito à fiscalização do Ministério 

Público. 

 

Por outro lado, as associações são resultado da vontade de um grupo de 

indivíduos unidos por uma causa ou objetivos sociais comuns. A Constituição de 

1988 garante esse direito aos cidadãos, a liberdade de associar-se para fins 

lícitos e não interferência estatal para funcionar. Pela legislação, estas são as 

duas formas jurídicas possíveis para as organizações do terceiro setor (ABONG, 

2003, p. 17). 

 

Passando do campo jurídico para o motivacional, Hudson (1999) ressalta que as 

organizações do terceiro setor são movidas pelo desejo de melhorar o mundo. 
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Idealmente, as pessoas que administram e trabalham para elas de forma 

voluntária acreditam na criação de um mundo mais justo, mais compreensivo, 

mais esclarecido e mais saudável.   

 

O propósito das organizações do terceiro setor, de acordo com Nanus (2000), é 

melhorar a vida das pessoas ou tratar as questões mais importantes da 

sociedade. Enquanto as empresas buscam aumentar a demanda por seus 

serviços para poderem crescer, as organizações beneficentes gostariam que a 

necessidade por seus serviços diminuísse ou acabasse. 

 

Tenório (2005) descreve que desde o fim da Segunda Guerra Mundial o mundo 

vem passando por profundas transformações na sua história: a emergência de 

novos centros de poder econômico e político, o aumento da produtividade 

industrial e agrícola, a revolução nos processos de comunicação e a crescente 

urbanização. Esse mesmo desenvolvimento produziu o aumento da pobreza, da 

violência, da desigualdade, da poluição ambiental e de doenças, além de conflitos 

religiosos, étnicos, sociais e políticos. O mundo se viu diante de problemas 

globais, cujas soluções agora dependem da capacidade de articulação de um 

espectro mais amplo de agentes sociais. Tenório (2005) ressalta, ainda, que, para 

fazer face a esses problemas que se acirraram, as ONGs, que inicialmente 

tinham caráter assistencialista, já que estavam ligadas principalmente a grupos 

religiosos, diversificaram-se e começaram a adotar como estratégia a ação 

localizada e de pequenas proporções. 

 

No Brasil, até pouco tempo atrás era praticamente impossível falar da existência 

de um “terceiro setor”. As questões envolvendo o voluntariado, do associativismo 

ou da filantropia foram durante muito tempo objeto de pouco interesse, o que 

resultou numa literatura quase nula sobre o tema (TEIXEIRA, 2004).  
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Só recentemente a preocupação em investigar esse tipo específico de 
organização começou a criar forma no país, passando-se a analisá-la 
como um conjunto organizacional diferenciado no bojo do processo de 
redemocratização, cuja origem estaria nos movimentos sociais que 
atuaram na resistência ao governo totalitário e nas entidades que 
substituíram ou complementavam o papel do Estado visando ao 
estabelecimento de algum grau de equidade social. Nesse contexto, 
abre-se espaço para a criação e o desenvolvimento das chamadas 
ONGs (organizações não governamentais), legítimas representantes do 
terceiro setor no Brasil (TEIXEIRA, 2004, p. 3). 
 

De acordo com Fischer e Fischer (1994) e Fernandes (1997), as ONGs têm sua 

origem nos movimentos sociais com finalidades/objetivos diversos e quase 

sempre próximos dos movimentos políticos de esquerda. E apesar do caráter de 

oposição ao Estado ter se tornado uma característica das ONGs ao longo de sua 

existência, o termo organização não governamental foi implementado pela 

influência dos financiadores internacionais, que tinham interesse em ver seus 

nomes ligados ao esforço de acabar com os sistemas totalitários de governo. 

Fischer e Falconer (1998) concordam que essa relação de oposição com o 

Estado começa a ser repensada e que nos últimos tempos um número cada vez 

mais alto dessas organizações busca, em vez da confrontação, criar relações de 

complementaridade e parceria com as instituições governamentais. 

 

 

2.2.1 Conceitos sobre o terceiro setor 

 

De acordo com o “Manual do Terceiro Setor no Sistema de Contas Nacionais” 

(Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts), editado 

em 2002 pelo Centro de Estudos da Sociedade Civil da Universidade Johns 

Hopkins, e o Departamento de Estatística da Organização das Nações Unidas 

(ONU), o terceiro setor é formado por organizações que atendam a cinco 

requisitos: 

� Organização: significa que a entidade tem alguma realidade institucional. 

Isto é, possui estrutura organizacional; persistência nas metas, estrutura e 

atividades; limites organizacionais bem definidos; ou um estatuto de 

criação legal. [...] No entanto, estão especificamente incluídas as 

organizações informais sem situação legal definida, mas que atendem ao 
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critério de serem organizações com significativo grau de estrutura interna e 

permanência temporal (HOPKINS, 2002, p. 4). 

� Sem fins lucrativos: significa que essas organizações não existem 

primordialmente para gerar lucros, seja direta ou indiretamente, e que não 

são dirigidas primordialmente por metas e considerações comerciais 

(HOPKINS, 2002, p. 4). 

� Institucionalmente separada do governo: significa que a organização não é 

parte do aparato governamental e não exerce autoridade governamental 

em seu benefício. A organização pode receber significativo suporte 

financeiro do governo e pode ter servidores públicos em seu Conselho. 

Contudo, deve ter autonomia na administração, tanto na sua produção 

como no uso de fundos que operam e financiam as atividades e, 

consequentemente, não pode ser integrada nas finanças públicas, na 

prática (HOPKINS, 2002, p. 4). 

� Autogerida: significa que a organização é capaz de controlar suas próprias 

atividades e não está sob o controle efetivo de qualquer outra entidade. Na 

verdade, nenhuma organização é totalmente independente. No entanto, 

para ser considerada autogerida, a organização deve controlar sua 

administração e operações numa extensão significativa, ter 

regulamentação interna de governança e desfrutar de significativo grau de 

autonomia (HOPKINS, 2002, p. 5). 

� Não compulsório: significa que a filiação e contribuição de tempo e dinheiro 

não são requeridas ou obrigatórias por lei nem fazem parte da condição de 

cidadania (HOPKINS, 2002, p. 5). 

 

Para Salamon (2002), então coordenador do projeto da Johns Hopkins University, 

sua importância reside no fato de que o manual pretende unificar as definições do 

terceiro setor entre os 180 países membros da ONU. O autor afirma, ainda, que, 

depois de implementado, esse projeto permitiria colocar o terceiro setor no mapa 

econômico do mundo de forma permanente. 

 

Adotar essa definição de terceiro setor da Universidade Johns Hopkins (2002) no 

Brasil, de acordo com as considerações de Cunha (2005), tem vantagens e 

desvantagens. A principal vantagem é a precisão da definição; e o fato de ser 
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adotada internacionalmente é outro benefício, permitindo comparações em 

âmbito mundial. Entre as desvantagens para o caso brasileiro, estaria a exclusão 

das fundações públicas e privadas do terceiro setor. As fundações brasileiras, 

públicas ou privadas, não podem oferecer trabalho voluntário nem são 

autônomas, já que, em alguns casos, estão diretamente ligadas a interesses do 

Estado ou da iniciativa privada. 

 

Cardoso (2000a; 2000b, p. 8) salienta que o “conceito de terceiro setor descreve 

um espaço de participação e experimentação de novos modelos de pensar e agir 

sobre a realidade social”. Alves (1999, p. 68) descreve o terceiro setor como “o 

espaço institucional que abriga ações de caráter privado, associativo e 

voluntarista voltadas para a geração de bens de consumo coletivo sem que haja 

qualquer tipo de apropriação particular de excedentes que sejam gerados nesse 

processo”. Melo Neto e Froes (2002) enfatizam a importância do terceiro setor 

como um setor de atividades relevantes e potencialmente dinâmico e não 

lucrativo, não governamental, com um papel vital a desempenhar na luta contra a 

pobreza, desigualdade e exclusão social. 

 

Terceiro setor é o termo que identifica organizações da sociedade civil, que se 

distinguem das organizações do mercado e do Estado (SAMPAIO, 2004). O autor 

ressalta suas características básicas: não visar lucros e não serem dirigidas por 

qualquer instância do Estado. E faz uma distinção entre terceiro setor e setor 

terciário da economia, sendo que este último diz respeito a organizações do 

mercado ou Estado (administração indireta), geralmente relacionadas ao 

comércio e à prestação de serviços. 

 

Em sua tese de doutorado, Sampaio (2004, p. 23) preconiza que:  

 

Nota-se, atualmente, uma tentativa cada vez maior de se empregar o 
termo “sociedade civil” para designar as organizações do terceiro setor. 
Entretanto, a substituição de “organizações do terceiro setor” por 
“organizações da sociedade civil” (OSC) dificilmente resiste a uma 
análise semântica ou histórica. 
 

Já Teodósio (2001) considera que os conceitos associados à ideia de terceiro 

setor são amplos, imprecisos e até mesmo contraditórios entre si. É necessário 
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partir de uma definição mínima sobre o termo, principalmente agora que as 

discussões no campo das Ciências Gerenciais, tanto na esfera acadêmica quanto 

no âmbito das práticas produtivas concretas, têm relevado lugar para o terceiro 

setor. 

 

Os seminários, debates e publicações cujo foco é discutir a relevância, as 

especificidades e a natureza das organizações que atuam nesse campo têm se 

multiplicado. Teodósio (2001) demonstra preocupação com a percepção de que, 

para aqueles que deveriam estar mais interessados nessa discussão - os 

envolvidos com projetos sociais -, terceiro setor não passa de um termo vago, 

impreciso ou, então, carrega o tom de apanágio para suas iniciativas/movimentos.  

 

Criticando de maneira contundente o “modismo” denominado terceiro setor, 

Teodósio (2001, p. 1) conclui que: 

 
Na verdade, terceiro setor se transformou numa daquelas palavras que 
explicam tudo e não explicam nada, carregando muitas contradições 
em si. Uma delas, talvez a mais importante, é que o terceiro setor virou 
sinônimo de modernização da ação voluntária ao mesmo tempo em que 
o que mais se discute é justamente a necessidade de modernização 
gerencial do próprio terceiro setor [...]. 
 

 

2.2.2 Evolução do terceiro setor 

 

De acordo com Melo Neto e Froes (apud PENNA, 2007, p. 49), apesar de recente 

evolução, as organizações do terceiro setor (OTS) tiveram importante papel nos 

movimentos e aspirações sociais e políticas no Brasil – a começar pela Igreja 

Católica associada ao Estado, que era responsável pela maior parte do 

atendimento e da assistência aos problemas sociais de todo o período colonial 

até o início do século XIX. Incluem-se também as Santas Casas e as Irmandades 

e outras ordens que também prestavam esse tipo de serviço. Outras religiões 

passaram a dividir com a Igreja Católica, a partir do século XX, as ações de 

filantropia. Durante o período republicano, o relacionamento entre a Igreja e o 

Estado sofreu algumas alterações e isso se refletiu na sociedade também.  
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Nos anos 60 e 70, época marcada pelas restrições político-partidárias dos 

governos militares, iniciou-se no Brasil o processo de consolidação das 

organizações não governamentais. A maior concentração aconteceu nos anos 80 

e 90, período em que mais cresceram e se tornaram visíveis, quando as pessoas 

começaram a compreender que, sozinho, o Estado não iria dar conta de todas as 

suas obrigações na área social (PANCERI, 2001). 

 

A seguir, dada a sua importância elucidativa sobre as razões da emergência do 

terceiro setor, compila-se o conjunto dessas razões, reunidas por Sampaio (2004, 

p. 26-29).  

 

Em relação ao Estado: 

� O terceiro setor tornou-se alternativa para a reforma do Estado que o 

pretenda tornar promotor, mais que realizador, de ações sociais. 

� Como consequência da afirmativa anterior, na realidade brasileira, as 

organizações de terceiro setor se tornaram alternativa legal de 

terceirização de mão-de-obra e de contratação de pessoas para a 

consecução dos objetivos do Estado pela Consolidação das Leis do 

Trabalho e, portanto, com mais precariedade de vínculo empregatício e 

com menos encargos previdenciários. 

� Ainda como consequência da primeira alternativa, as organizações do 

terceiro setor se tornaram alternativa legal e mais rápida para a 

contratação de serviços e rescisão de contratos, permitindo ao 

administrador público mais arbítrio, com menos interferência do Poder 

Legislativo no dimensionamento dos serviços que o Poder Executivo deve 

e deseja à sociedade. 

� A capacidade de inserção comunitária de algumas organizações de 

terceiro setor tem despertado o interesse de agentes do Estado. 

� As mudanças políticas nos governos socialistas autoritários levaram a 

Europa e os pensadores de esquerda a refletir sobre o papel das 

comunidades e dos interesses locais para a construção de políticas 

sociais. 
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� No plano internacional, as chamadas organizações não governamentais, 

assim designadas pelas Organizações das Nações Unidas, ganharam 

notoriedade pública e espaços para execução de políticas internacionais. 

 

Em relação às empresas: 

� O terceiro setor se tornou alternativa para a implementação de ações de 

responsabilidade social pelas empresas. 

� O terceiro setor se tornou alternativa para o marketing societário das 

organizações de mercado. 

� O terceiro setor é um parceiro potencial para as empresas de grande porte 

realizarem ações de cunho social, empregando incentivos fiscais, ou 

destinarem parte do imposto de renda devido. 

� O terceiro setor passou a ser percebido como um ator importante junto às 

comunidades onde atua, o que despertou o interesse de empresas que 

passaram a valorizar os chamados stakeholders (do inglês: depositário de 

aposta) da organização. 

� O terceiro setor tornou-se um parceiro potencial para a implementação de 

estratégias empresariais. 

� A gravidade dos problemas sociais brasileiros tem chamado a atenção de 

sócios e administradores de empresas que desejam influenciar no cenário 

social de forma efetiva. O terceiro setor é alternativa às instituições do 

Estado para esses homens de empresa. 

 

Em relação às universidades: 

� Têm sido criados cursos na graduação e pós-graduação em Administração 

relacionados ao terceiro setor. 

� Nos últimos anos tem havido a promoção de eventos acadêmicos como 

congressos e seminários relacionados à gestão do terceiro setor. 

� Há grupos de pesquisa formados que produzem trabalhos sobre gestão de 

organizações de terceiro setor. 

� O fortalecimento e a profissionalização de algumas organizações de 

terceiro setor geraram nova possibilidade de carreira profissional, que atrai 

a atenção de alunos e profissionais. 
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Em relação às organizações sem fins lucrativos: 

� Foram criadas no Brasil e no exterior redes e organizações com a 

finalidade de consolidar e desenvolver as OTS. 

� Alguns atores sociais do terceiro setor passaram a demandar dos meios 

acadêmicos e sociais espaços e propostas para os auxiliarem a solucionar 

alguns dos problemas existentes (antigos e novos) em suas organizações. 

� O aumento de possibilidades de parceiras com o Estado e o mercado criou 

demandas para as organizações de terceiro setor, como a necessidade de 

avaliação de resultados e de impacto de suas ações, de celebração de 

contratos e outros instrumentos jurídicos, de prospecção de fontes de 

recursos, que as organizações não estavam acostumadas a atender. 

� A ascensão de governos de orientação social democrática ou socialista no 

Brasil possibilitou a organizações reinvindicatórias sem fins lucrativos 

concretizarem projetos com o auxílio do Estado. 

� Novas leis e decretos no Brasil vêm influenciando as organizações de 

terceiro setor e a ação do Estado vem exigindo mudanças para as quais as 

organizações não se preparam com antecedência. 

 

Tenório (2005) resume a evolução do terceiro setor nas últimas três décadas: na 

década de 70, o trabalho basicamente de animação, autoajuda, assistência e 

serviços nos campos da saúde, consumo, educação de base, entre outros; na 

década de 80, mudanças na conjuntura sociopolítico-cultural trouxeram desafios 

para a forma de gestão das OTS, somando-se a estes o crescente descrédito das 

instituições internacionais em relação ao destino dado aos recursos alocados nos 

programas de desenvolvimento social; e na década de 90, além dos desafios 

herdados dos anos anteriores, as organizações do terceiro setor se veem 

compelidas a sair do micro para o macro, passar da resistência à proposta. 

 

No dizer de Hebert de Souza, o papel das ONGS no Brasil na década 
de 90 é propor à sociedade brasileira, a partir da sociedade civil, uma 
sociedade democrática, dos pontos de vista político, social, econômico 
e cultural. Ele afirma que, apesar da luta hoje parecer mais suave, as 
certezas quanto aos rumos são mais difíceis, porque pressupõem 
colaborar com o Estado para a redemocratização da sociedade, propor 
uma nova forma de produzir e distribuir bens e serviços que supere os 
limites da lógica do capital, acabar com o estatal e restabelecer o 
público e universalizar todos os valores éticos de sua própria 
experiência (TENÓRIO, 2005, p. 14). 
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O terceiro setor é muito influente e pode ser responsabilizado por grande parte 

das mudanças e inovações sociais importantes dos últimos tempos. Hudson 

(1999) considera, ainda, que o setor está ganhando confiança, pois está sendo 

capaz de unir administração e consciência social. Essa visão geral não é 

compartilhada pelos autores nacionais. Fischer e Falconer (1998), por exemplo, 

percebem que os desafios das OTS no Brasil têm aumentado na medida em que 

algumas instituições internacionais passaram a adotar a prática de submeter as 

organizações financiadas a uma avaliação periódica, realizada por equipes 

técnicas independentes e auditorias financeiras profissionais. Essas mudanças 

recentes, aliadas a significativas reduções dos montantes financiados e da 

exigência de autossustentação após um período de suporte, têm assustado as 

entidades habituadas com as políticas do passado. 

 

De acordo com Teixeira (2004), para reverter essa situação, a maioria dos 

estudiosos do tema alerta para a necessidade de profissionalizar a gestão dessas 

entidades. Não há dúvida quanto a isso, mas ela existe quando se pensa em 

utilizar a Ciência da Administração, com suas práticas e conceitos voltados para a 

ótica do mercado, para enfrentar os problemas específicos de gestão do terceiro 

setor, entre eles a gestão dos recursos financeiros e de recursos humanos. 

  

 

2.3 Gestão de pessoas no terceiro setor 

  

Autores como: Toledo (1982), Teodosio e Resende (1999), Fischer (2002), 

Merege (2004) e Bose (2004) indicam que os indivíduos atuantes na área de 

gestão de pessoas, sobretudo aqueles que exercem funções gerenciais, têm a 

necessidade de serem profissionalizados. Drucker (1997) sugere que, a partir de 

gestores com sólida formação e domínio de técnicas administrativas, as práticas 

e políticas das organizações do terceiro setor se tornariam mais sistematizadas, 

articuladas e voltadas para o cumprimento dos objetivos propostos pelas 

instituições sociais. 

 

Nesse sentido, a gestão de recursos humanos nas organizações do terceiro setor 

assume acentuada complexidade. O gestor social, diferentemente do gestor 
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privado, tem que atribuir a sua função à capacidade de articulação e de 

negociação, pois ele tem que trabalhar para a construção da cidadania numa 

sociedade cada vez mais multifacetada, com a emergência de grupos diferentes, 

com demandas socioeconômicas e políticas as mais diversas (TEODÓSIO, 

2001). 

 

Cunha (2005) ressalta que o gerenciamento de recursos humanos no terceiro 

setor deve ser encarado como uma das principais atividades do gestor dessas 

organizações, pois só alcançam o sucesso na execução de planejamentos 

estratégicos e gestão financeira se este primeiro tópico estiver funcionando bem.  

Ainda segundo Cunha (2005, p. 84), as OTS também necessitam da realização 

de várias tarefas no campo da gestão de pessoas, sendo elas: 

� Recrutamento: como encontrar o profissional com perfil adequado à 

função;  

� seleção: como será feita a escolha do profissional desejado;  

� remuneração: como remunerar o profissional pelo trabalho que fará; 

� descrição de função ou do trabalho que o profissional deverá realizar; 

� capacitação: como melhor formar o profissional para executar sua função; 

� plano de carreira: definição de critérios de evolução profissional na    

organização; 

� avaliação de desempenho: parâmetros de avaliação do resultado do 

trabalho executado. 

 

Não existem dados seguros para que se possa fazer uma afirmação genérica 

sobre o desenvolvimento das técnicas gerenciais de recursos humanos no 

terceiro setor brasileiro. Resende e Teodósio (1999) realçam que um dos 

aspectos dificultadores nessa análise é que no conceito de terceiro setor 

encontra-se uma multiplicidade de organizações, com trajetórias históricas 

diversas, diferentes níveis de legitimidade social, também especificidade no 

formato organizacional, no aporte de recursos e técnicas gerenciais. Apesar 

disso, pode-se elaborar a seguinte tipologia de entidades do terceiro setor, de 

acordo com seu grau de modernização da gestão de recursos humanos, 

abordadas a seguir:  
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� Instituições pouco estruturadas, que não adotam regras elementares da 

gestão de recursos humanos, como, por exemplo, treinamento inicial e 

registro de seu corpo de voluntários;  

� instituições altamente estruturadas, que adotam técnicas de gestão 

importadas de empresas privadas das quais se originaram, como no caso 

de muitas fundações empresariais;  

� instituições que desenvolveram autonomamente metodologias avançadas 

de organização e gestão de pessoas, sobretudo voluntários (RESENDE; 

TEODÓSIO, 1999, p. 2). 

 

A adaptação de modelos de recursos humanos dos setores públicos e de 

mercado, segundo Drucker (1997), deve acontecer com muita cautela, pois nas 

OTS existem pessoas com as quais as empresas não têm experiência. Elas são 

chamadas de voluntárias ou pessoas que não recebem remuneração para 

exercerem suas funções. 

 

Essa cautela sugerida por Drucker encontra respaldo em Nanus (2000), quando 

este se manifesta: 

 

Diferentemente do trabalho nos setores públicos e privados, grande 
parte das tarefas nas organizações do terceiro setor é realizada por 
ativistas não remunerados que buscam alcançar propósitos sociais. 
Não raro, os voluntários são pessoas ocupadas, cujos compromissos 
com o emprego e com a família quase nada têm a ver com o propósito 
da organização. Eles não estão procurando outro emprego, mas uma 
maneira de expressar o que há de melhor neles por meio da prestação 
de serviços à comunidade. Até mesmo funcionários remunerados 
frequentemente consideram seus salários secundários em relação ao 
ganho espiritual obtido com o ato de ajudar os menos afortunados. 
Voluntários e funcionários esperam experimentar a realização pessoal 
por meio da participação; eles querem se sentir bem em relação a si 
mesmos. Liderar esse tipo de pessoa requer que se conte muito mais 
com a inspiração, a paixão, o lisonjeio, a persuasão e a pressão dos 
pares do que com a autoridade, os incentivos financeiros ou os cargos 
com títulos pomposos. No entanto, em alguns casos, esses 
instrumentos têm sua função (NANUS, 2000, p. 24). 

 

É nesse contexto que surge o maior desafio da gestão de pessoas em 

organizações do terceiro setor. A literatura a respeito dessa questão ainda é 

significativamente diminuta e, em alguns pontos, praticamente inexistente. A 

literatura americana mostra-se a mais rica no assunto, com diversos livros e 
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artigos que, em sua essência, buscam adaptar técnicas do setor privado para o 

terceiro setor ou, quando muito, desenvolver novas técnicas voltadas para a 

gestão de voluntários, um corpo funcional que caracteriza e se destaca no 

nonprofit sector americano. Isto é exemplificado na introdução de um dos mais 

vendidos livros sobre o assunto, “Administração de organizações sem fins 

lucrativos: princípios e práticas”, de Peter Drucker. 

 

No Brasil, o terceiro setor apresenta peculiaridades, em decorrência da forma 

como foi constituído, de suas características, estratégias de atuação e desafios. 

Esses diferentes âmbitos e culturas trazem, como consequência, necessidades e 

aspectos de gestão diferenciados, inclusive quanto à gestão de pessoas.  

 

Algumas dessas características começaram a ser estudadas recentemente por 

pesquisadores brasileiros e relatadas por especialistas em terceiro setor, bem 

como por dirigentes de organizações pertencentes ao setor. Entretanto, ainda não 

há um corpo de conhecimento formado sobre o assunto.  

 

Adicionalmente, Salamon afirma que “as organizações sem fins lucrativos não 

estão imunes a procedimentos internos antidemocráticos e controle hierárquico” 

(SALAMON, 2002, p. 101). 

 

As observações indicam, inicialmente, o fato de que as organizações do terceiro 

setor brasileiro possuem grande resistência à adoção de treinamentos e técnicas 

gerenciais, muitas vezes em decorrência de certo receio de que a incorporação 

de tais ferramentas acarrete um desvio dos valores e objetivos mais amplos que 

norteiam a existência dessas organizações (ROESCH, 2002; TEODÓSIO; BRUM, 

2000; TEODÓSIO; RESENDE, 1999). De acordo com Falconer (1999), há um 

descompromisso com a sociedade burocratizada e com os modelos 

organizacionais estabelecidos. Dessa forma, “algumas práticas vinculadas a 

performance, desempenho e profissionalização das relações internas são vistas 

como ameaças à coerência ideológica dessas organizações, sendo, portanto, 

rejeitadas” (TEODÓSIO; BRUM, 2000, p. 16). 
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Assim, segundo Falconer (1999, 2000), o surgimento do amadorismo é uma 

característica inerente à gestão das organizações do terceiro setor, que decorre, 

em parte, dessa resistência à adoção de modelos mais estruturados e, por outro 

lado, por possuírem “estilo próprio de gestão” (TENÓRIO, 2005) construído ao 

longo de sua existência. Ainda segundo Tenório (2005), essas organizações não 

se dedicam a administrar no sentido clássico do termo, apresentando dificuldades 

na execução de tarefas administrativas. Para Fischer (1998), essas organizações 

são habituadas a formas “mais domésticas” de administração. 

 

Os pesquisadores enfatizam, também, como outra característica que se mostra 

relevante nas organizações do terceiro setor brasileiro a existência de 

comprometimento e motivação intrínsecos aos profissionais e voluntários que 

nelas atuam, invariavelmente relacionados aos valores que são praticados e/ou à 

causa para a qual a organização se volta. Raposo (2000) relata que a motivação 

desses membros está vinculada ao diferencial que o terceiro setor oferece, no 

sentido de possibilitar a união da necessidade de trabalhar à realização de um 

“projeto de vida cidadã”. Falconer (2000) afirma que existe alto nível de 

engajamento, mesmo entre os profissionais que realizam atividades consideradas 

burocráticas ou menores. Especificamente no caso dos voluntários, observa-se 

que a sua permanência está relacionada à manutenção de valores e objetivos da 

organização, bem como à sua credibilidade interna e externa, levando a crer que 

o problema do engajamento de mão-de-obra parece não existir (TEODÓSIO; 

BRUM, 2000; TEODÓSIO; RESENDE, 1999). 

 

O tópico a seguir aborda os apontamentos e política dos abrigos, de acordo com 

a Constituição Federal, Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Lei 8.742/ - Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Plano Nacional de 

Assistência Social / 2004 (PNAS), Resolução nº 145 do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia do 

Direito de Crianças e Adolescentes à convivência Familiar e Comunitária (em fase 

de aprovação). 
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2.4 Abrigo: apontamentos e política 

 

Os direitos sociais são abordados como uma dimensão da cidadania. De acordo 

com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, são direitos sociais: “a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. 

Além disso, asseverou no seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar todos esses direitos e outros mais, às crianças e 

adolescentes, com absoluta prioridade. 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 
1988). 

 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei Federal 8.742 de 07 de 

dezembro de 1993, também assinala e define pela prioridade de organização dos 

serviços sociais para crianças e adolescentes em risco pessoal e social, referindo-

se, portanto, de modo especial, ao atendimento em regime de abrigo. 

 

“Art. 23 - Entende-se por serviços assistenciais as atividades 
continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, 
voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, 
princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei” (LOAS, 1993). 

 

Diante do estudo desenvolvido e do exposto, faz-se necessário conhecer como 

está pensado o acolhimento de crianças e adolescentes em regime de abrigo, ou 

seja, aqueles que estão em situação de risco pessoal e social. 

 

A proposta legal para esse atendimento está focada no respeito ao direito à 

convivência familiar, como direito indisponível, portanto, a hipótese de não 

garantia desse direito é tratada como algo excepcional, provisório e transitório e 

ainda assim deve-se cuidar para garantir o atendimento de forma mais familiar 

possível.  
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De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), toda criança ou 

adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 

substâncias entorpecentes. Consta em seu artigo 101 que o abrigo é medida 

provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em 

família substituta, não implicando privação de liberdade. 

 

Conforme demonstra o QUADRO 1, existem cinco modalidades de abrigo, sendo 

elas: casa de passagem, abrigo de pequeno porte de atendimento integral, abrigo 

de pequeno porte de atendimento parcial, casa lar e república. 
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QUADRO 1  

 Modalidades de abrigos 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (2010), de acordo com o Plano Nacional de Assistência Social 
(2004).  

 

Independentemente de sua modalidade, todo o trabalho nas “instituições” de 

abrigo devem se pautar nos princípios estabelecidos no artigo 92 do ECA, que 

assim definem: 

a) Preservação dos vínculos familiares; 

b) integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família de origem;  

c) atendimento personalizado e em pequenos grupos;  

d) desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;  

Casa de Passagem  Trata-se de uma estrutura destinada, sobretudo, a 
meninos de rua, geralmente preconizada por 
educadores sociais que realizam abordagens nas vias 
públicas, na busca de construir uma relação de 
confiança e afeto para posterior estudo da viabilidade de 
retorno à família de origem ou outros encaminhamentos. 

Abrigo de pequeno 
porte de 
atendimento integral 

É a modalidade que atende elevado número de crianças 
e adolescentes. Apresenta como principal dificuldade 
proporcionar às crianças e aos adolescentes 
atendimento individualizado e em pequenos grupos, 
como prescrito no art. 92, inciso III, do ECA. 

Abrigo de pequeno 
porte de 
atendimento parcial 
(fechado aos finais 
de semana) 

Nesta modalidade, o atendimento é feito durante a 
semana; e nos finais de semana a criança fica com a 
família de origem. 

Casa Lar  Estrutura de uma residência privada, pode ser própria ou 
alugada pela instituição responsável pelo programa. 
Pode ser coordenada por um casal social, pai social, 
mãe social – Lei 7.644, de 18/12/1987 – ou, ainda, por 
educadores com revezamento de horários.  

República  É uma casa comum, sem placas, ficando o dirigente da 
instituição responsável pelos móveis, alimentação, 
manutenção dos equipamentos. Geralmente direcionada 
para adolescentes maiores de 12 anos de idade, sem 
condição de retorno à família de origem e a quem não foi 
possível colocação em família substituta. A autonomia é 
o grande diferencial durante a permanência do jovem no 
Programa. Nesse espaço deve haver estímulo ao 
protagonismo do adolescente - busca pela 
independência emocional e financeira. 
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e) não desmembramento de grupos de irmãos;  

f) evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 

crianças e adolescentes abrigados;  

g) participação na vida da comunidade local; 

h) preparação gradativa para o desligamento;  

i) participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

 

Essas diretrizes propõem o reordenamento das instituições, de forma a garantir 

que elas ofereçam acolhimento residencial o mais semelhante possível à rotina 

familiar. 

 

De forma a facilitar a identificação das ações necessárias para a adequação do 

atendimento nos abrigos, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de 

Justiça da Infância e Juventude do Estado de Minas Gerais enfoca como 

questões prioritárias: a definição do público e identificação dos motivos 

ensejadores da medida de abrigamento. 

 

Em relação à definição do público, os abrigos devem atender, em suas 

respectivas comunidades, a grupos de no máximo 20 crianças e/ou adolescentes 

na faixa etária de zero a 17 anos, não sendo permitido o desmembramento de 

grupos de irmãos. Caso a instituição pretenda abranger essa faixa etária, é 

importante pensar numa rotina de atividades diferenciadas que atendam às 

necessidades de todos. Para cada etapa, uma atenção, estimulação e atividades, 

além da necessidade de se trabalhar o projeto individual de atendimento a cada 

um deles.  Assim é que se propõe a divisão do atendimento para:  

a) Crianças de zero a cinco anos (aproximadamente); 

b) crianças de seis a 11 anos (aproximadamente); 

c) adolescentes de 12 a 15 anos (aproximadamente); 

d) adolescentes de 16 a 17 anos e 11 meses (aproximadamente). 

 

Ressalte-se que, apesar de não existir regulamentação formal sobre a separação 

de crianças e adolescentes por sexo, esse fator é certamente considerado 

quando se trata de jovens. O despertar da puberdade pode acarretar problemas 
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se a instituição não estiver apta tecnicamente na solução das questões advindas 

dessa convivência. 

 

A maioria dos abrigos faz opção por atender crianças e adolescentes do sexo 

feminino ou do sexo masculino, registrando-se mais oferta ao público masculino. 

 

A fim de propiciar o atendimento mais adequado à demanda que se apresenta no 

município, a instituição deve estar atenta aos motivos ensejadores do 

abrigamento, ou seja: se resultante de violência doméstica (especificando se 

física, psicológica ou sexual); abandono de familiares (acidental ou intencional); 

conflitos familiares; ou portadores de necessidades especiais que requeiram 

atendimento personalizado/individualizado.  

 

A partir dos motivos ensejadores da medida de abrigamento, o atendimento 

deverá focar a problemática, no sentido de buscar meios capazes de definir, o 

mais breve possível, a possibilidade de preservação dos vínculos familiares ou 

não, para então se empenhar na ação apropriada à solução do caso. 

 

 

2.4.1 Aspectos importantes para a criação de abrigo  

 

Entre os aspectos importantes para a criação de abrigo, destacam-se: o espaço 

físico, a equipe de trabalho, a formulação de regras e funcionalidade, a 

metodologia de trabalho, as atividades a serem disponibilizadas, o plano 

individual de vida para os atendidos, a acolhida e, por fim, o desligamento. 

 

 

2.4.2 Espaço físico  

 

De acordo com o Plano Nacional de Assistência Social/2004 (PNAS), é adequado 

que o abrigo se localize em bairro residencial com facilidade de transporte e 

próximo dos serviços públicos de saúde, educação, lazer, etc. Entretanto, o 

mesmo pode funcionar em residência adaptada, que acompanhe os padrões 

socioeconômicos da vizinhança.  
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Qualquer destaque, identificação especial ou emblema oficial são 

desaconselháveis, a fim de preservar-se a natureza residencial do serviço, 

evitando-se discriminação em relação às crianças e jovens. Se inevitável, os 

utensílios e veículos do serviço devem ter identificação discreta.  

 

O prédio, terreno e equipamentos devem ser mantidos e operados sem risco de 

perigo à saúde e segurança dos educadores e em condições higiênicas e 

sanitárias adequadas.  

 

Recomenda-se que os quartos (não alojamentos) abriguem reduzido número de 

crianças ou adolescentes, possuindo também armários com espaço suficiente 

para roupas e objetos pessoais. 

 

Ainda segundo o PNAS, as áreas de banho e higiene devem ser limpas e 

ventiladas, com portas ou cortinas que garantam a privacidade de seu uso. Os 

banheiros ou os quartos devem ser equipados com espelhos, colocados em altura 

conveniente para que as crianças possam cuidar devidamente de sua aparência e 

organizar sua imagem corporal. 

 

É indispensável que se reserve local para o estudo com mesa, cadeira e espaço 

onde as crianças possam trabalhar. Se utilizadas as mesas de refeição para tal 

finalidade, estas devem estar completamente limpas nos horários de estudo. 

 

O imóvel deve oferecer espaço externo para recreação ao ar livre de acordo com 

o número de crianças e adolescentes abrigados. Cabe ressaltar que os espaços 

públicos - praças, parques, cinemas, teatros, quadras, estádios, etc. - devem ser 

utilizados pelas crianças e jovens abrigados. 

 

 

2.4.3 Equipe de trabalho 

 

De acordo com o Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia do Direito de 

Crianças e Adolescentes à convivência Familiar e Comunitária (em fase de 

aprovação), todos os profissionais envolvidos no trabalho devem estar imbuídos 
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de sua função educativa. Independentemente de sua especialização, o escopo do 

trabalho é a educação. 

 

As mudanças havidas na concepção dos projetos de ação à infância/adolescência 

do mundo atual exigem o estabelecimento de políticas de recursos humanos 

direcionadas por critérios estritamente profissionais e de formação específica. A 

peculiaridade do trabalho pressupõe processos de capacitação, reciclagem, 

supervisão técnica, produção teórica, etc. 

 

Deve haver o rompimento do conformismo com o baixo nível de escolha das 

pessoas que cuidarão das crianças e jovens, sendo exigíveis a qualificação e a 

capacitação dos educadores. 

 

O trabalho exige muita afetividade. Há significativa carga de estresse que precisa 

ser trabalhada em momento específico. O desafio é trabalhar bem a relação 

emocional que se estabelece entre o educador e o atendido, suas famílias e 

comunidade. 

 

 

2.4.4 Formulação de regras e funcionalidade 

 

Regras e normas, mencionadas pelo PNAS, indicam habitualmente restrições às 

ações individuais para garantir o bem-estar coletivo. Nem sempre são bem 

aceitas, mas são elas que pautam a vida das pessoas, quer estejam explícitas ou 

não. 

 

Os brinquedos e jogos de uso comum devem ser guardados em local próprio, 

discutindo-se com as crianças os critérios para seu uso e recolhimento. 

Brinquedos pessoais ficarão no armário das crianças. É importante relembrar que 

"brincar" - além de ser um direito da criança - é uma atividade indispensável para 

que ela se situe e se descubra para a vida. Os brinquedos não podem ser 

elementos meramente decorativos e seu manuseio, evidentemente, vai desgastá-

los com o tempo. Assim, em que pesem as necessárias recomendações e 

cuidados, os brinquedos se quebram - isto deve ser esperado. É preciso lembrar 
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que as crianças podem brincar com sucata, panos, fantasias e outros objetos 

recicláveis, desde que não coloquem em risco a segurança dos abrigados e do 

grupo. 

 

Quando não há clareza sobre os rumos a seguir numa determinada situação, os 

procedimentos adotados dependem do bom senso dos educadores do abrigo e 

devem ser transmitidos à equipe, numa proposta de integralidade, de forma a 

evitar o conflito de decisões e desrespeito a uma combinação anterior. 

 

As grandes instituições, em geral, possuem normas e regulamentos rígidos, 

exigindo de crianças e adolescentes um ritual cotidiano até para os simples atos 

de acordar, alimentar-se, brincar, higienizar-se e dormir. 

 

A uniformização e a disciplina severa não permitem espaços de expressão das 

necessidades, desejos e possibilidades diferentes de cada criança como ser 

único. 

 

As orientações para o abrigo não podem ser exageradamente rígidas, impedindo 

sua rediscussão, quando necessárias, nem tão flexíveis a ponto de serem 

burladas quase sempre. 

 

Portanto, é indispensável que os serviços de abrigo tenham sua manutenção 

adequada a essa nova realidade em que educadores e crianças possam planejar 

e executar diretamente o orçamento doméstico. Sua alimentação, seu vestuário e 

outras despesas do dia-a-dia podem ser discutidos pelas próprias crianças e 

adolescentes. 

 

Não é aconselhável o uso de uniformes, pois os mesmos interferem na 

individualização do atendimento.  
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2.5 Metodologia de trabalho nos abrigos 

 

Segundo a Resolução nº 145 do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), a metodologia de trabalho nos abrigos deve ser participativa, envolvendo 

crianças, adolescentes e educadores, família, comunidade, Conselho Tutelar, 

Ministério Público, Poder Judiciário e o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), no processo de atendimento integral aos 

direitos da infância e juventude. 

 

A instituição de abrigo deve ter como “carro chefe” um serviço de atenção às 

famílias, no sentido de propiciar e fortalecer a preservação dos vínculos 

familiares, estabelecendo, de acordo com cada caso, a forma, periodicidade e o 

tempo das visitas familiares e, quando necessário, acompanhamento das 

mesmas. De forma a amenizar os possíveis impactos prejudiciais às crianças, 

esse acompanhamento deve ser parte integrante de relatório a ser feito pela 

equipe técnica do abrigo. Nessas visitas também deve ser acompanhado o 

desenvolvimento da família e estimulado o fortalecimento da mesma, de forma 

que ela tenha condição de receber a criança ora tutelada pelo abrigo. 

 

Permanências mais prolongadas requerem projeto de vida de longo prazo com 

enfoques diferenciados na: autoestima; resiliência; autonomia; cidadania; 

superação das experiências negativas de vida. 

 

A Resolução menciona, ainda, que se deve: 

� Manter atualizados os dados de atendimento, de modo a facilitar as 

possíveis ações de adoção, perda do poder familiar, retorno à família de 

origem. 

� Realizar acompanhamento singular e personalizado para todas as 

crianças, além do grupal. 

� Manter arquivos nos quais deverão constar dados da criança, da família, os 

motivos pelos quais está abrigada, acompanhamento recebido e demais 

dados que possibilitem sua identificação e individualização (registro da 

história familiar, com o mais alto número de informações possíveis, fichas 

de irmãos e família bem localizáveis, registro do dia-a-dia da criança 
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enquanto estiver no abrigo). 

� Estabelecer um programa personalizado de atendimento, que será 

comunicado às autoridades competentes (juiz, promotor, Conselho Tutelar, 

CMDCA). 

� Deve-se procurar, esgotadas as possibilidades de retorno à família de 

origem, colocar a criança/adolescente em famílias substitutas sob regime 

de guarda, tutela ou adoção. 

� Informar periodicamente à criança/ adolescente abrigado sobre sua 

institucionalização, de acordo com seu nível de compreensão e sob 

orientação técnica adequada. 

� Estabelecer o processo, a frequência e a melhor forma de contatos entre a 

criança, sua família e sua comunidade. 

 

 

2.5.1 Atividades a serem desempenhadas 

 

Atividades psicopedagógicas, escolarização e formação técnico-profissional; 

atividades culturais, esportivas e de lazer; assistência religiosa àqueles que 

desejarem, de acordo com suas crenças; cuidados médicos, psicológicos, 

odontológicos e farmacêuticos; sempre que possível, o envolvimento e a 

participação das crianças nas atividades cotidianas do abrigo, levando em 

consideração as suas potencialidades (brincar de casinha, ajudar nos trabalhos 

diários domésticos). 

 

Em seus estudos, Giumbelli (1998) chama a atenção para a associação entre as 

obras assistenciais e os serviços de evangelização. Segundo o autor, os 

entrevistados procuraram desvincular as obras assistenciais do proselitismo 

religioso4. Ele ainda defende a existência de uma ambiguidade entre o religioso e 

o assistencial, em que a evangelização é caracterizada como um “proselitismo 

mínimo”, próprio da visão do pensamento. 

 

 

                                                 
4 Proselitismo é o intento, zelo, diligência, empenho ativista de converter uma ou várias pessoas a 
uma determinada causa, ideia ou religião.  
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2.5.2 Plano individual de vida para os atendidos 

 

O plano individual de vida para os atendidos aborda:  

� Histórico da criança e de sua família; 

� registro da vida da criança no período institucional; 

� guarda de sua história e pertences; 

� reconhecimento de aptidões (investimento) e desejos (sonhos); 

� investimento educacional; 

� acompanhamento educacional e emocional; 

� inserção e apoio específicos para superação de dificuldades físicas, 

motoras e emocionais; 

� construção de uma rede social de apoio (amigos, parentes, padrinhos, 

referências fora do abrigo); 

� escuta atenta e diálogos constantes; 

� desenvolvimento da autonomia; 

� investimento na autoestima (ensinar a dizer não); 

� economia doméstica; 

� participação comunitária (grêmios, grupos de jovens, clubes, entre outros); 

� desenvolvimento de cidadania, perspectiva de futuro e responsabilidade 

social. 

 

 

2.5.3 Acolhida e desligamento 

 

Em relação à acolhida e desligamento dos “assistidos”, deve-se: promover 

recepção digna e afetiva aos que chegam; evitar a separação dos irmãos que 

ingressam no abrigo; evitar, sempre que possível, a transferência das crianças a 

outras entidades; providenciar os documentos necessários para o exercício da 

cidadania (certidão de nascimento, carteira de identidade); preparar 

gradativamente a criança para o desligamento; manter programas de 

apoio/acompanhamento para as crianças/adolescentes egressos do abrigo. 

 

Finda a descrição das principais características de um abrigo, o tópico a seguir 

trata da gestão de voluntários.  
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2.6 Gestão de voluntários 

 

A legislação brasileira descreve o trabalho voluntário como uma atividade não 

remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza 

ou instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive, 

mutualidade (BRASIL, 1998). 

 

Sampaio (2004) afirma que essa lei exige que se assine um termo de adesão que 

identifique o prestador e o tomador de serviços, apresente a natureza do serviço 

e as condições para o exercício, carga horária, local, material de apoio e afins. 

Com base no texto da lei, o trabalho voluntário não pode ser exigido apenas 

como contrapartida pela prestação de benefícios para o trabalhador ou algum 

membro de sua família, como também ele é gratuito e deve ser prestado por 

pessoa física. 

 

A gestão de voluntários é um dos casos de diferenças mais acentuadas entre a 

aplicação da administração de recursos humanos em empresas e em 

organizações sem fins lucrativos, conforme acentua Falconer (1999). Apesar de 

parecer paradoxal, a “profissionalização” do voluntariado está em curso no 

terceiro setor, traduzindo-se no aprimoramento do recrutamento e da capacitação 

das pessoas para atuarem como voluntárias, no compartilhamento dos valores da 

organização, definição de planos de trabalho e no acompanhamento da atuação 

para que o trabalho seja efetivamente cumprido, minimizando o espaço para o 

amadorismo que muitas vezes caracteriza o voluntariado. 

 

Resende e Teodósio (1999) destacam que a necessidade de voluntários é um 

grande desafio para as organizações do terceiro setor que, quando conseguem 

número adequado de mão-de-obra, têm de arcar com treinamento e estruturar 

suas atividades conforme a disponibilidade de horários do grupo voluntário, além 

de não possuírem mecanismos eficientes para controlar questões como o 

absenteísmo, a falta de pontualidade e compromisso, entre outras. Os autores 

acrescentam, ainda, que, no terceiro setor, a insatisfação com a postura e ações 

da organização pode levar o voluntário a se dedicar a outra causa/instituição. Isso 
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exige do gestor dessas organizações significativa habilidade para construir uma 

gestão “harmoniosa” e a capacidade de despertar “simpatia” entre os demais 

atores sociais e organizacionais que o cercam. 

 

Cabe salientar, também, que voluntários podem ser pessoas com disposições e 

habilidades diferentes, fazendo com que suas contribuições sejam as mais 

diversas possíveis. Sendo assim, podem-se ter voluntários que tenham apenas 

boa vontade, carinho e engajamento a oferecer, bem como aqueles que ofereçam 

serviços qualificados. Imaginar que voluntários não buscam remuneração é um 

equívoco. Eles buscam remuneração não material, seja ela espiritual, afetiva, 

política, ideológica ou mesmo de realização profissional. Muitos buscam as 

instituições sociais para realizarem sonhos profissionais que não tiveram chance 

de realizar em suas carreiras (TEODÓSIO, 2001, p. 3). 

 

Um dos resultados apresentados pela pesquisa realizada por Resende e 

Teodósio (1999, p. 7) em três instituições sociais de assistência a pessoas com 

necessidades especiais atuando na região metropolitana de Belo Horizonte, 

Minas Gerais, foi identificar os principais problemas na utilização e gestão da 

mão-de-obra voluntária, a saber: 

      ▪   Pontualidade:  nas organizações pesquisadas existe grande dificuldade de 

se estruturarem mecanismos para controlar e regular o trabalho voluntário, 

sobretudo no que diz respeito à pontualidade e ao absenteísmo. 

� Avaliação de desempenho: as organizações relutam em avaliar o 

desempenho individual dos voluntários, temendo que abandonem o 

trabalho por não aceitarem esse tipo de avaliação. 

� Qualificação para o trabalho: apesar da dedicação e entusiasmo, muitos 

voluntários desconhecem a natureza do trabalho exercido e as 

organizações acabam tendo que investir na preparação para o trabalho, 

sem saber ao certo se aquele voluntário permanecerá na organização 

tempo suficiente para o retorno do investimento em treinamento e 

desenvolvimento de pessoal. 

� Disponibilidade para o trabalho: as organizações encontram dificuldades 

em estruturar uma escala de trabalho voluntário, visto que esse tipo de 
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mão-de-obra normalmente define por si próprio seu tempo de 

disponibilidade para dedicação ao empreendimento social. 

 

Ainda assim, as organizações afirmam ser vantajosa a utilização desse tipo de 

colaborador, por causa da economia de recursos financeiros e pela dedicação 

que ele demonstra. Existe a percepção clara da fidelidade do trabalhador 

voluntário à organização (RESENDE; TEODÓSIO, 1999, p. 7). 

 

A esta questão da gestão do trabalho voluntário Teodósio (2001) acrescenta que 

algumas ONGs chegam ao extremo de impedir que voluntários trabalhem em 

funções que exijam alta qualificação técnica, pois o que acontece normalmente é 

que o voluntário tem, inicialmente, forte comprometimento, que vai se perdendo 

com a lida diária com problemas sociais de difícil resolução. Uma característica 

da maioria das ONGs é a elevada rotatividade de voluntários.  

 

Em sua tese de doutorado intitulada “Um estudo sobre a motivação de pessoas e 

a cultura em uma organização do terceiro setor”, Sampaio (2004) faz um 

levantamento dos estudos sobre a motivação de voluntários. Apesar de concluir 

sobre a superficialidade dos mesmos, recomenda que os gestores das OTS 

tenham conhecimento mínimo dessas motivações, o que pode facilitar no 

gerenciamento das atividades dos seus colaboradores. 

 

 

2.6.1 Motivação de voluntários 

 

Pesquisa realizada por Coelho (2000) fez breve incursão no tema da motivação 

de voluntários em creches brasileiras. A autora relata que os principais motivos 

alegados pelos voluntários são razões altruísticas e interesses próprios, diferente 

da realidade americana daquela época, quando o trabalho voluntário era 

incentivado pelas empresas e fazia parte do currículo dos candidatos. 

 

Mascarenhas e Zambaldi (2002) também fizeram um estudo em um banco 

brasileiro que incentiva a ação voluntária de seus empregados. Eles obtiveram, 

também, apenas os motivos alegados pelos entrevistados, mas conseguiram 
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separar as motivações em grupos que podem nortear os gestores da OTS, sendo 

elas: 

� Motivações altruístas e ideológicas: voluntários declaram que o desejo de 

ajudar o próximo é justificado pela forte convicção em relação aos 

problemas a serem solucionados. 

� Motivações de crescimento pessoal: a experiência é uma ampla 

aprendizagem, pois proporciona novas visões de mundo, contato com 

novas realidades e novas lógicas de pensamento. A experiência adquirida 

pelos voluntários leva também à mudança em sua autopercepção, de que 

sua realidade é constantemente comparada à realidade do outro. 

� Motivações de status: segundo os voluntários, o uso e desenvolvimento de 

habilidades profissionais são benefícios adquiridos com a experiência. A 

percepção dos funcionários é de que eles têm espaço privilegiado para o 

treinamento e o aperfeiçoamento de suas habilidades, tão importantes 

para sua empregabilidade. 

� Motivações sociais: o voluntário evidencia-se com a atuação nos 

programas sociais, pois acaba conhecendo muitas pessoas na instituição, 

aumentando sua cadeia de relacionamentos. Ao se conhecer o trabalho e 

as capacidades de outras pessoas, revelam-se oportunidades da utilização 

de talentos, muitas vezes inesperadas. 

� Motivações materiais: a valorização dos voluntários vem da apreciação das 

características da personalidade das pessoas pelo Recursos Humanos 

(RH). Há a percepção de que a experiência de uma atividade voluntária no 

currículo é valorizada tanto por escolas de Mastes Business Administration 

(MBA) como pelas empresas. Apesar das ambiguidades nos discursos, as 

visões dos funcionários e do RH estão alinhadas (MASCARENHAS; 

ZAMBALDI, 2002, p. 6). 

 

Existe carência de estudos subjetivos e profundos sobre motivações de 

voluntários em organizações do terceiro setor, detectada por Sampaio (2004), 

para não cair na “tentação” de criar categorias gerais de motivação. Isso vem 

confirmar a complexidade da gestão de voluntários. 

 

 



  

 

52 

2.6.2 Voluntários nos abrigos 

 

A situação dos voluntários nos abrigos para crianças e adolescentes no Brasil foi 

avaliada por Beghin e Peliano (2004), com base nos dados do “Levantamento 

Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede de Serviço de Ação 

Continuada (SAC)”, objetivando conhecer as características, a estrutura de 

funcionamento e os serviços prestados pelos abrigos beneficiados com recursos 

do Governo Federal, repassados por meio da Rede SAC do Ministério da 

Assistência Social (MAS), nas 626 intuições das regiões brasileiras.  

 

Em seus estudos, Beghin e Peliano (2004) ressaltam que a presença do trabalho 

voluntário nos abrigos para crianças e adolescentes no Brasil é bastante 

significativa. A maior parte das instituições (59%) é dirigida por pessoas que 

exercem a função voluntariamente e grande parcela dos abrigos (63%) conta com 

a colaboração de profissionais não remunerados, que representam pouco mais 

de um terço do total dos trabalhadores.  

 

Esses voluntários não exercem apenas atividades complementares ao programa 

de abrigo. Suas funções vão desde a responsabilidade legal para assistir, cuidar 

e educar as crianças e adolescentes, passando pelo atendimento técnico e 

administrativo das unidades, até o desempenho de atividades de lazer, recreação 

e de profissionalização, entre outras (BEGHIN; PELIANO, 2004). 

 

Segundo as autoras, a religião é o principal combustível do exercício cotidiano 

das atividades não remuneradas. A maior parte dos abrigos (80%) que recorrem 

ao trabalho voluntário declara possuir vínculos confessionais, principalmente com 

a orientação católica, seguidos pelos espíritas e evangélicos. Do total de 11.939 

trabalhadores, pouco mais de um terço (4.134) presta serviços gratuitamente nos 

abrigos brasileiros. A maioria dos voluntários (59%) encontra-se na região 

Sudeste e são profissionais de meia-idade com diploma superior. 

 

Tendo sido analisada a complexidade da investigação proposta, foi delineada a 

estratégia de abordagem do problema e foi escolhido o método válido para ser 
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utilizado no presente estudo. Essas questões serão abordadas no próximo 

capítulo. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo nesse chão da nossa casa 
Vem que tá na hora de arrumar [...] 
[...] Vamos precisar de todo mundo, pra banir do mundo a opressão, 
para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. 
 

Beto Guedes e Ronaldo Bastos. 
 
 

Esta seção tem como objetivo apresentar o referencial metodológico proposto e 

utilizado neste estudo. Serão abordados o tipo de pesquisa, a unidade de análise 

que compôs a amostra e o instrumento para coleta de dados (APÊNDICE A e 

ANEXO C). 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa  

 

Tanto a escolha quanto a abordagem do estudo devem estar a serviço do objetivo 

de pesquisa. Conforme Laville e Dionne (1999), o problema específico proposto é 

que deve determinar o procedimento mais adequado para se alcançar a 

compreensão esperada e tirar a melhor conclusão dos saberes desejados. 

 

Assim, com base na proposta deste estudo, que é analisar como acontece a 

gestão de voluntários em um abrigo na cidade de Belo Horizonte, foi adotada 

como estratégia principal a abordagem qualitativa.  

 

Minayo et al. (2001), ao referir-se à pesquisa qualitativa, destaca essa abordagem 

como capaz de responder a questões muito particulares em função de sua 

preocupação, nas Ciências Sociais, com nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Isto é, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. Os pesquisadores que optam por 

essa modalidade não demonstram muita preocupação em quantificar fenômenos, 
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mas, sim, em compreendê-los e explicar a dinâmica das relações sociais que, por 

sua vez, são depositárias dessas crenças, valores, atitudes e hábitos. 

 

Quanto aos fins de pesquisa, optou-se pela descritiva, que, segundo Vergara 

(2000, p. 47), expõe as características de determinada população ou fenômeno, 

estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza. “Não tem o 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para 

tal explicação”. Para este estudo, buscou-se trazer contribuições capazes de 

auxiliar a compreensão do fenômeno da gestão e motivação de voluntários da 

Casa Lar Alegria (nome fantasia). 

 

A estratégia de investigação foi a do estudo de caso, que tem sido amplamente 

utilizado por pesquisadores que procuram responder questões relacionadas a 

“como” e “por que” certos fenômenos ocorrem e objetivam analisar 

intensivamente tal fenômeno. Neste tipo, “o pesquisador vai a campo buscando 

captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes” (GODOY, 1995). 

 

De acordo com De Bruyne, Herman e Schoutheete (1994, p. 227), podem-se 

constatar quatro elementos essenciais em um estudo de caso:  

� A análise em profundidade de uma unidade de pesquisa determinada; 

� a possibilidade de gerar novos conceitos e construtos analíticos referentes 

ao seu objeto de estudo; 

� a possibilidade de triangulação entre dados objetivos (fontes empíricas) e 

subjetivos (fontes fenomenológicas) no processo de análise; 

� certa possibilidade de generalização não estatística para o campo teórico. 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizado o método de triangulação de 

dados: a observação participante, descrição de atividades, análise de 

documentos e história de vida (da instituição e dos voluntários).  

 

O estudo da motivação dos voluntários tem como principal fonte as entrevistas 

semiestruturadas, que foram obtidas a partir da técnica da história de vida. O 

roteiro conduz ao assunto que foi abordado pelos entrevistados, sem impedir que 
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relatassem outros durante a entrevista, permitindo o acesso a dados que 

possibilitaram interpretar com mais profundidade as informações relatadas, 

compreender os valores e o contexto dos entrevistados e mesmo redirecionar o 

enfoque, conforme sua importância.  

 

 

3.2 Unidade de análise 

 

O estudo abrangeu três unidades de análise: os voluntários, a estrutura e os 

padrões de gestão da organização, desenvolvido na Casa Lar Alegria, localizada 

em Belo Horizonte. 

 

A instituição foi fundada em fevereiro de 2006 em parceria com uma Casa de 

Caridade Espírita e dá assistência a 16 crianças, todas em situação de risco 

social e pessoal, seja por maus-tratos, abandono dos pais ou por falta de 

estrutura econômica da família. Essas crianças chegam até a Casa Lar pelo 

encaminhamento do Juizado da Infância e Adolescência e têm idades entre três e 

16 anos. 

 

O abrigo tem oito funcionários remunerados, sendo: seis mães sociais5, um 

administrador e uma gerente técnica, que cuida, entre outras coisas, da 

documentação dos assistidos e do encaminhamento para adoção em família 

substituta ou reinserção no lar de origem. Além disto, conta com cinco voluntários 

gestores, estruturados em: presidente, vice-presidente e três pessoas no 

Conselho Administrativo.  

 

Por fim, possui também 30 voluntários, sendo 22 do Programa de 

Apadrinhamento Afetivo (aqueles que têm autorização judicial para pegar um ou 

mais assistidos e levar para passar o final de semana ou ir ao teatro/cinema, 

etc.). Os outros oito exercem atividades diversas, incluindo lazer, recreação e de 

profissionalização. 

                                                 
5 Responsáveis pelas crianças, executam todas as tarefas que uma mãe tem no seu dia-a-dia. 
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Todas as crianças frequentam regularmente a escola, recebem assistência 

psicológica, realizam atividades socioculturais habitualmente acompanhadas por 

voluntários, que são devidamente cadastrados e prestam serviços regulares na 

instituição. Resumindo, intenciona-se fazer com que os indivíduos se sintam em 

um verdadeiro lar, conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

A entidade pesquisada recebe subsídio do governo municipal, por intermédio do 

Programa Municipal de Abrigos. Esse valor destina-se a custear os gastos com 

alimentação e funcionários. Para as demais despesas, a instituição conta com o 

apoio de doações de pessoas físicas por meio da conta de luz, realização de 

eventos beneficentes como almoços, jantar dançante, um bazar permanente e 

colaboração financeira de empresas cidadãs. 

 

A escolha pela referida organização deveu-se a: contato anterior do pesquisador 

com a mesma; facilidade de acesso aos processos, pessoas e informações; 

instituição possuir uma história; Casa Lar Alegria ser mantida por uma instituição 

religiosa; parceria com o Poder Público. 

 

Finalmente, é interessante destacar que a inserção do pesquisador nos quadros 

do abrigo configura, nos métodos, a chamada “observação participante”, na qual 

ele é um instrumento e os dados por ele amealhados são dados da pesquisa. 

Isso constitui também uma vantagem (a obtenção de dados que, de outra feita, 

seriam inacessíveis) e uma limitação (já que os dados observados e analisados 

podem ter sofrido contaminação de perspectiva).  

 

 

3.3 Técnica de coleta de dados 

 

A coleta de dados deu-se em quatro etapas. Na primeira, foi utilizada a 

observação participante. Diversos estudiosos (DE BRUYNE; HERMAN; 

SCHOUTHEETE, 1991; MINAYO et al., 2001; THIOLLENT, 1983; YIN, 2001) 

acreditam existir entendimento já consolidado em relação à observação 

participativa como um método de pesquisa em Ciências Sociais no qual o 
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pesquisador interage com o grupo social/organização de forma ativa, podendo 

tornar-se um seu colaborador. 

 

Desta maneira, os membros do grupo não são meros objetos de pesquisa, mas 

atores sociais capazes de explicar suas intenções, desejos e percepções da 

organização de forma interativa, além de permitir a participação do pesquisador 

nas atividades e trabalhos que os sujeitos da pesquisa realizam, o que permite a 

percepção diferenciada destes (SAMPAIO, 2004).  

 

A segunda etapa refere-se à análise organizacional, na qual foi examinado o 

organograma formal e descritas as atividades da organização de acordo com o 

instrumento desenvolvido por Sampaio (2004) (ANEXO C). 

 

A terceira etapa diz respeito à análise dos documentos primários e secundários, 

necessários à apreensão da história da organização, de alguns elementos de 

estrutura e processos de gestão. 

 

A quarta e última etapa aborda a história de vida dos voluntários. Trata-se de uma 

técnica que permite a manifestação da subjetividade, que se dá a partir da 

narrativa e da expressão dos pontos de vista do participante, na primeira pessoa. 

Becker (1994, p. 102) define que é “uma técnica de intersubjetividade, posto que 

permite a compreensão do mundo íntimo do sujeito, a partir de um relato fiel da 

experiência e interpretação, por parte do sujeito, do mundo no qual vive”.  

 

 

3.4 Descrição do instrumento de coleta de dados 

 

Utilizou-se neste estudo o roteiro de entrevistas desenvolvido por Sampaio 

(2004). Optou-se por este modelo pelo fato de parecer mais adequado para a 

pesquisa da experiência subjetiva das motivações de voluntários. Acredita-se ser 

mais provável que se entendam melhor as escolhas, satisfações e insatisfações 

de um sujeito que narra sua história, assim como suas respostas emocionais. 

Além de ser um método que permitiu a associação entre motivos alegados e a 

trajetória do sujeito, percebendo mudanças na dinâmica da motivação, 
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possibilitou a percepção de contradições, conflitos e defesas dos sujeitos, 

evitando, assim, a naturalização de aspectos humanos e sociais. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

                                
Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar, eu venho lá do 
sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não te 
agradar[...] 
[...] e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, 
engorda e mata, mas com gente é diferente. 

                                                                                                  Geraldo Vandré 
 

Este capítulo apresenta os dados obtidos na Casa Lar Alegria, a partir da análise 

de documentos, relatos dos gestores, entrevistas com as educadoras/mães 

sociais e com os voluntários, assim como a observação do autor sobre a gestão e 

motivação das pessoas na entidade.  

 

 

4.1 Trajetória histórica da Casa Lar: histórico 

 

Inicialmente, a Casa Lar tinha outra denominação. Será chamada de Casa Lar 

Anterior para facilitar o entendimento. Situava-se em um bairro na periferia de 

Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa entidade abrigava diversas crianças da região 

e apresentava dificuldades no cuidado com as mesmas. Além disso, recebia 

auxílio de muitos colaboradores, sendo um deles a Casa de Caridade Espírita 

(nome fantasia). 

 

Em meados de 2005, a Casa Lar Anterior teve sua diretoria assumida pelo diretor 

da Casa de Caridade Espírita, entidade religiosa, em suas atividades voluntárias. 

 

A primeira ideia era cooperar com alimentos, vestimentas, presença e atividades 

diversas, de acordo com a necessidade do Lar Anterior, em vez de fundar um 

novo abrigo. Sendo assim, foi realizada uma análise de todo o contexto do abrigo, 

espaço físico, condições das crianças, alimentação, vestimenta, organização 

administrativa, financeiro, surgindo, então, a necessidade de transferir as crianças 

para outro abrigo, pois para os órgãos públicos o local era inadequado para seu 

funcionamento.  
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A Casa de Caridade Espírita havia ganhado de um dos seus frequentadores um 

lote e na década de 90 foi nele construído um prédio. A diretoria conseguiu que 

esse prédio fosse cedido para a instalação de um novo abrigo, com o intuito de 

receber as crianças do Lar anterior. Após a permissão, foi realizado um 

levantamento e estimado investimento em torno de R$ 30.000.00 para adaptar o 

imóvel às leis que regem o funcionamento de abrigo. Metade do prédio foi 

reformada com a ajuda das pessoas que já desempenhavam atividades no 

abrigo, bem como de empresas parceiras.  

 

Em fevereiro de 2006, com autorização da Vara da Infância e Juventude e do 

Juizado, todas as crianças do Lar anterior foram trazidas para a Casa Lar Alegria 

(nome fantasia), com o objetivo de atender grupos de irmãos de entre três e 11 

anos de idade. 

 

No início do atendimento às crianças, a equipe era formada pelo Diretor, Vice-

Diretor, Diretora Administrativa, Diretor Financeiro, Diretor de Patrimônio e as 

mães sociais, que ainda hoje fazem parte da equipe.   

 

A entidade proponente Casa de Caridade Espírita/Casa Lar Alegria firmou o seu 

primeiro convênio com a prefeitura de Belo Horizonte em 15 de janeiro de 2008. 

Em 15 de janeiro de 2009, esse convênio foi prorrogado até 15 de janeiro de 

2010. Vale ressaltar que a entidade já encaminhou o plano de trabalho para que 

esse convênio seja prorrogado por mais um ano e conseguiu. 

 

 

4.2 Estrutura organizacional 

 

Segundo informações do diretor, a entidade é composta de: diretor/ coordenador, 

técnico, cuidadores diretos, apoio operacional, serviços especializados, 

administrador/contador, voluntários. 

 

O diretor/coordenador é responsável pela gestão da entidade, pela elaboração, 

em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto político-

pedagógico do serviço, da organização da seleção e contratação de pessoal e 
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supervisão dos trabalhos desenvolvidos, articulação com a rede de serviços, 

articulação com o Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Já o técnico, também conhecido como assistente social, psicólogo/ou pedagogo, 

é encarregado de realizar o acompanhamento sistemático da 

criança/adolescente, com enfoque na garantia do direito à convivência familiar e 

comunitária, inclusive mediante acompanhamento das visitações e realização de 

visitas domiciliares à família de origem. O mesmo deve realizar estudos de caso, 

visitas domiciliares, encaminhamentos necessários e elaborar relatórios 

periódicos para subsidiar o andamento do processo. Além disto, é responsável 

pela orientação dos demais funcionários quanto aos cuidados com os abrigados e 

realizar a interlocução com o sistema de garantia dos direitos da criança e do 

adolescente (Vara e Promotoria da Justiça da Infância e Juventude, Conselhos 

Tutelares, Fórum de Abrigos e outras instâncias, incluindo os serviços de 

assistência social e saúde). 

 

Os cuidadores diretos (educadores, monitores, mãe ou casal social) são 

responsáveis por cuidar diretamente das crianças/adolescentes abrigados. 

Realizam o acolhimento e encarregam-se da educação cotidiana, regras de 

convivência e limites, devendo estar atentos às diferenças/necessidades 

individuais e coletivas dos abrigados.  

 

O apoio operacional (cozinheira, auxiliar de serviços gerais, motoristas) é 

fornecido por pessoas que executam as tarefas diárias da entidade para manter a 

organização/rotina do abrigados. 

  

Os serviços especializados são realizados por terapeuta ocupacional, dentista, 

advogado, médico, enfermeiro. De acordo com o diretor, os abrigos devem se 

valer preferencialmente dos serviços da rede pública. Em situações excepcionais, 

esses serviços podem ser prestados na própria entidade. 

 

Cabe ao administrador/contador desenvolver as atividades e funções de natureza 

institucional. 
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Já os voluntários são pessoas que dedicam parte do seu tempo para desenvolver 

diversas formas de atividades, sem remuneração, porém com o devido 

compromisso que poderá, inclusive, gerar um termo de assunção de 

responsabilidade. O trabalho voluntário deve obedecer aos termos da Lei 9.608, 

de 18 de fevereiro de 1998, e, considerando a complexidade que permeia o 

atendimento em abrigos, aos voluntários não se deve atribuir qualquer das 

atividades essenciais ao funcionamento dos abrigos.  

 

 

4.3 Atividades desenvolvidas na Casa Lar 

 

Na cartilha de acolhimento a crianças e adolescentes em regime de abrigo e 

direito à convivência familiar e comunitária de 2008, fornecida pela Casa Lar 

Alegria, são mencionadas as atividades desenvolvidas, sendo elas:   

 

 

4.3.1 Atividades desenvolvidas na Unidade   

 

A Casa Lar Alegria atende grupo de irmãos com idades entre três e 13 anos de 

idade. Uma vez a entidade sendo acionada pelo Conselho Tutelar ou pelo Juizado 

da Criança e do Adolescente solicitando vagas no abrigo e o mesmo aceitando, 

iniciam-se as atividades.  

 

A primeira atividade de rotina do abrigo configura-se no acolhimento à criança, 

sem saber quais são as suas reais necessidades nesse momento. Um ou dois 

dias depois da chegada da criança, o técnico responsável busca ter acesso às 

documentações das crianças para que sejam feitos os devidos encaminhamentos.  

 

As crianças acolhidas são encaminhadas para o posto de saúde mais próximo do 

abrigo para fazer exames básicos, para saber sobre sua saúde de forma mais 

geral. A partir desse atendimento, se houver necessidade, o próprio clínico faz os 

devidos direcionamentos.  
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Todas as crianças da Casa Lar Alegria, sem distinção, participam de algum tipo 

de atividade. Em todas há o acompanhamento das orientadoras. No abrigo há 

atividades relacionadas a médico, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, 

terapêutico, escola, projeto na escola, Projeto Renascer, evangelização, grêmio, 

arte na saúde, passeios, brincadeiras na praça, festas dos vizinhos e dos colegas 

de escola. 

 

Além dessas atividades em que as crianças são acompanhadas pelos 

orientadores, há também atividades realizadas dentro da Casa Lar com 

voluntários fixos e dias determinados na semana: uma voluntária para dar aula de 

reforço, um voluntário para tocar violão e cantar com as crianças, uma voluntária 

para evangelização no lar, dois voluntários para recreações diversas e oito casais 

que participam do Programa de Apadrinhamento Afetivo.  

 

Existem outros dois eventos que ocorrem no abrigo. O primeiro acontece em um 

sábado por mês, em que um grupo de Fraternidade Espírita comparece 

realizando atividades recreativas, leva lanche e surpresas para as crianças. O 

segundo trata-se do dia do voluntariado que se verifica uma vez por ano, em que 

voluntários de empresas, de grupos religiosos, pessoas da sociedade civil, da 

comunidade comparecem no abrigo aplicando atividades lúdicas, recreações, 

levam lanches e surpresas para as crianças.  

 

 

4.4 Desenvolvimento  

 

Na primeira reunião realizada pelo coordenador juntamente com sua equipe de 

trabalho - seis educadoras/mães sociais, uma cozinheira e uma auxiliar de 

limpeza - foi abordada a proposta de trabalho do pesquisador. Nessa ocasião 

pôde-se observar a dinâmica do encontro. 

 

Após entregue a toda equipe o material e a proposta de trabalho, o pesquisador 

colocou-se disponível para esclarecer possíveis dúvidas e marcou entrevista para 

a semana seguinte.  
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Faz-se necessário ressaltar que um dos pontos mais interessantes dessa reunião 

é que foi possível resgatar a trajetória histórica do atendimento na Casa Lar 

Alegria, bem como o processo evolutivo no acolhimento às crianças, em 

específico nessa entidade de abrigo, e a proposta das próprias orientadoras, que 

se sentiram à vontade para falar sobre as dificuldades encontradas, seus anseios 

e a vontade de um fazer profissional diferenciado por parte de todas elas.  

 

Todos os entrevistados emitiram seus pontos de vista em relação aos pontos 

positivos e a melhorar, bem como diversas sugestões para aprimorar o trabalho 

desenvolvido no abrigo.  

 

A seguir, é apresentada a relação das perguntas com suas respectivas respostas,  

os pontos positivos e negativos e as sugestões de todos: 

 

Pergunta: Faça um breve relato de como foi sua cheg ada à Casa Lar Alegria, 

suas concepções de abrigo e suas contribuições para  o mesmo . 

 

Cheguei ao Lar Alegria em um momento de mudanças, vivemos em um 
grupo de nove educadoras, todas sem experiência [...]. Cheguei com 
vontade de ensinar, aprender e me doar (Educadora 1). 

Nos primeiros dias tive dificuldades para lidar com alguns tipos de 
comportamento dos educandos e educadores [...]. Após algum tempo 
percebi que não seria tão fácil assim, pois essas crianças apresentam 
características comportamentais diferentes dos nossos filhos. Elas 
trazem consigo marcas de agressões físicas e emocionais de suas 
próprias casas e, às vezes, transferem esse tipo de comportamento para 
nós, educadores (Educadoras 2 e 3). 

Cheguei ao abrigo em meio a fofocas [...]. Cheguei aqui sem vivência 
nenhuma de abrigo [...]. Contribuo com a minha formação pedagógica 
aqui (Educadora 4). 

Desde que entrei aqui até hoje contribui o máximo que pude com tudo e 
continuo contribuindo com tudo que posso em relação às crianças e ao 
abrigo em geral (Educadora 5). 

Com todas as minhas dificuldades eu adoro trabalhar com as crianças 
porque cada dia que passa elas nos ensinam muitas coisas, mostra que 
temos muito que aprender (Educadora 6). 
 

Na fala das educadoras percebe-se sua inexperiência no momento da chegada 

ao abrigo e, com isso, observa-se a fundamental importância das capacitações 

que foram realizadas com esse grupo pela prefeitura de Belo Horizonte, bem 
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como pelas capacitações internas que são realizadas pelos técnicos e convidados 

da direção.   

 

Em seguida, foi solicitado a cada participante que explicasse suas aprendizagens 

e seus ensinamentos, pois se acredita que “quem ensina aprende e quem 

aprende ensina”.  

 

Eu aprendi muito e ensinei pouco, pois acho que mesmo com a pouca 
idade deles não passei por várias situações que eles já passaram 
(Educadora 2). 

Ensino a elas que devemos respeitar o próximo (...). Violência gera 
violência. Conversamos bastante como deve ser o relacionamento com o 
próximo (Educadora 3). 

Adoro conversar a noite com as crianças, acho que aprendo muito com 
elas (Educadora 1). 

O meu serviço não é direto com as crianças, mesmo assim dá para eu 
ajudar na medida do possível (Educadora 4). 

Aprendi a ouvi-los cada um. E ensinar a elas a respeitar (...) (Educadora 
5). 

Estou aprendendo a lidar com as crianças e que tem uma história de 
vida marcada pela dor ainda tão jovem, procuro ensinar a terem 
tolerância uns com os outros (Educadora 6).     

 Aprendi a lidar com as pessoas diferentes, ideias diferentes [...] 
(Educadora 1). 

 

Segundo o coordenador, trata-se de uma conquista da Casa Lar ter funcionárias 

capazes de ouvir e compreender as mensagens trazidas pela história de vida de 

suas crianças. Principalmente auxiliá-las em suas dificuldades e aprender com a 

dificuldade delas.  

 

Pergunta: Faça uma reflexão sobre os pontos bons e a melhorar do trabalho 

desenvolvido no Abrigo e relate as suas sugestões e m relação aos pontos a 

melhorar. 

 

Acho que em relação a atividades escolares, médicos, disciplina está 
bom e o que pode melhorar é a divisão de tarefas e a comunicação 
(Educadora 1). 

Nos pontos a melhorar: relação entre educadores, comunicação, 
trabalho em equipe. Sugestões: curso de capacitação, união dos 
educadores (Educadora 2). 
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Aqui dentro, as crianças são bem cuidadas, as crianças vão 
continuadamente à escola e quando tem médico marcado para as 
crianças elas vão levadas pelas educadoras. Mas entre as colegas de 
trabalho, falta colaboração [...] respeito com o serviço dos outros 
(Educadora 4). 

A casa é bem estruturada e pode crescer e expandir bem mais, mas a 
administração deixa a desejar. Tem falhas que às vezes torna problemas 
para educadores e educandos. As regras da casa não são cumpridas, 
cada educador trabalha do seu jeito [...]. Sugiro mais compromisso e 
responsabilidade, respeito para com o abrigo em geral (Educadora 5). 

 
 

Observa-se, neste ponto, que é geral a insatisfação das educadoras em relação à 

comunicação interna.  

 

Após análise aprofundada das entrevistas, foram propostos outros 

questionamentos abordando os principais pontos: recepção e acolhimento; 

relações internas; relações externas; desligamento e reinserção.  

 

 

4.4.1 Recepção e acolhimento   

 

Refere-se ao momento de chegada tanto da criança quanto do adolescente. 

 

Pergunta: Qual a postura que a entidade de abrigo d eve assumir, na pessoa 

que recebe a criança/adolescente encaminhada, para fazer com que esta se 

sinta bem-vinda e experimente sensação de alívio e bem-estar no momento 

da chegada? 

 

É necessário que todos estejam avisados [...] é necessário ser receptivo, 
recebê-los com carinho, sem cobranças, perguntas ou regras deixá-los à 
vontade (Educadora 1). 
 
 
O acolhimento ocorre naturalmente, ou seja, é satisfatório [...]. Então 
procuro demonstrá-las através de um sorriso, de um carinho e de uma 
conversa amigável, que ali ela terá pessoas em que pode confiar 
(Educadora 2). 
 
Acho que a educadora deveria conhecer a história de vida daquela 
criança antes que a mesma a conte [...]. Acho que deve ser respeitado o 
momento de preguiça da criança, o momento de lazer, de estudo de ficar 
só, de chorar (Educadora 3). 
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Apresentar as pessoas da casa, mostrar a casa, mostrar interesse por 
ela, não fazer perguntas e deixar que a criança converse e se abra 
quando estiver se sentindo à vontade, não impor regras no primeiro 
momento (Educadora 4). 
 
Oferecemos o que comer, mostramos toda a casa, damos roupas 
edamos banho, sempre procurando transmitir a elas seguranças 
(Educadora 5). 
 
Deixá-los à vontade, perguntar o seu nome [...]. Criar um ambiente 
acolhedor (Educadora 6). 

     

 

Pergunta: Como lidar com as condições físicas e emo cionais das  crianças e 

adolescentes ao chegarem à entidade de abrigo? 

 

Com paciência, sem demonstrar dó e tentar cuidar para que o físico e o 
emocional sejam modificados para melhor (Educadora1). 
 
Devem-se envolver todos os tipos de atendimento na rede para melhorar 
as condições gerais da criança e do adolescente (Educadora 3). 
 
Tentando o máximo possível compreender a criança, acolhermos com 
carinho, sem preconceito. E ouvimos com muita atenção e respeito o que 
elas têm a nos dizer (Educadora 2). 
 
Mostrando para a criança que ela é bem-vinda e vai ser tratada com 
respeito e dignidade (Educadora 4). 
 
Cuidar da emoção. Ouvir o que tem a falar e pensar nas palavras mais 
adequadas, sempre aconselhando, levando-os a pensar no assunto, 
confortar e mostrar o outro lado positivo da vida. Incentivar, dar coragem 
e ensinar que podem vencer (Educadora 6). 

     

 

Pergunta: Como lidar com os problemas técnicos e bu rocráticos dos 

encaminhamentos?  

 

Segundo a Educadora 5, “fica a cargo do responsável técnico do abrigo e dos 

educadores terem paciência e colaboração”. 

 

Pode-se verificar que são diversas as situações que cercam a chegada da criança 

à entidade de abrigo. A começar pelo órgão encaminhador: ao levar a criança 

para o abrigo, entrega-a como se fosse um objeto, um pacote de encomenda. Às 

vezes não apresenta as documentações das crianças. Enfim, situações como 

essas dificultam o acolhimento. Posteriormente, faz-se necessário que o técnico 
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tenha acesso ao histórico da criança para, assim, compreender seu processo de 

vida e dar as devidas orientações às educadoras em relação a ela em específico, 

respeitando cada caso e a individualidade de cada criança.  

 

A causa é mencionada pelas orientadoras ao relatarem que na técnica anterior 

não existia o hábito de falar a elas sobre o caso das crianças. As mesmas 

reconhecem que não é necessário saber detalhes, mas que é preciso saber sobre 

o básico do histórico de vida dessas crianças até mesmo para que o seu 

acolhimento/atendimento seja personalizado, para não tratá-las como iguais e 

preservar a individualidade de cada uma. Relatam, também, que as próprias 

crianças se abrem com elas, mas conta uma história diferente para cada 

educadora, fazendo com que cada uma delas tome atitudes diferenciadas, 

pautadas no que ouvem das crianças.  

 

As educadoras sugerem a realização de um encontro/reunião após a chegada da 

criança, lembrando que, em sua maioria, não há como prever sua inserção. 

Relata-se o necessário do histórico da criança recém-chegada ao abrigo, dando 

os devidos encaminhamentos às orientadoras para que essa criança tenha bom 

acolhimento e atendimento personalizado, respeitando-se suas características e 

individualidade. 

 

 

4.4.2 Relações internas 

 

Referem-se às entidades de abrigo; instituição da existência; cotidiano da casa; 

criança; brincar; e adolescência. 

 

Pergunta: Como fazer com que a individualidade das crianças e 

adolescentes seja preservada e que as diferenças nã o impliquem algum tipo 

de discriminação? 

 

Nós tentamos que cada um tenha suas coisas individuais, ensinamos 
que isto é importante e que a diferença é uma coisa linda e deve ser 
respeitada, pois todo mundo igual não teria graça (Educadora 1). 
 
Deve ser vista como uma pessoa comum [...] (Educadora 2). 
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Damos a elas os seus próprios objetos pessoais ensinando-as a usarem 
[...] (Educadora 3). 
 
[...] Acredito que o que esteja acontecendo no abrigo é o conhecido 
“fordismo”. As crianças são tratadas em massa e não de forma 
individual, alguns pontos não se pode trabalhar coletivamente. Para cada 
educando ou para cada grupo de educando seria necessário um 
determinado tipo de trabalho (Educadora 4). 
 
 
Não é aconselhável comentar com outras pessoas os casos das crianças 
que se encontram abrigadas. Devemos ser éticos no nosso trabalho, 
evitando criticar as atitudes dos outros. Também se deve evitar o hábito 
de apelidos, principalmente entre as crianças, e a crítica às atitudes de 
seus pais. Todas as crianças devem ser tratadas igualmente, sem 
distinção de cor, sexo ou outros (Educadora 5). 
 
Jamais discriminá-los expondo os seus problemas para terceiros 
(Educadora 6). 
 
Não fazer críticas negativas, colocar apelidos nos educandos 
(educadores apelidam educandos). As crianças devem ser tratadas por 
igual, sem separação (Educadora 2). 
 
Não taxar nenhuma criança [...] não ser indiferente. Construir com os 
atendidos um projeto específico que contemple as suas necessidades 
[...] (Educadora 1). 

  

Pergunta: Como propiciar a participação das criança s e adolescentes nas 

decisões da entidade? 

 

Acho que fazendo assembleia e ouvindo as crianças e espero que isto 
seja colocado no PPE, desde as medidas disciplinares, até os passeios, 
pois as crianças no presente momento não opinam, somente são 
impostas (Educadora 1). 
 
[...] sempre orientando e mostrando como funciona, dando base para o 
futuro deles (Educadora 2). 
 
Isso não funciona no Lar Alegria (Educadora 3). 
 
[...] Em alguns pontos elas deveriam saber da realidade da casa [...] 
(Educadora 4). 
 
Realizar reuniões com as crianças, oferecendo oportunidades para 
expressarem suas opiniões sobre diversos assuntos, respeitando-as 
(Educadora 5). 

 
Mostrar para elas que elas têm que cuidar do recinto em que vivem 
(Educadora 6). 

 
As crianças aqui ficam ociosas na maioria do tempo (Educadora 2. 
 
As crianças, a meu ver, não têm capacidade de decidir, elas têm que ter 
alguém que decida por elas (Educadora 3). 
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Pergunta: Como favorecer que as crianças e adolesce ntes desenvolvam 

autonomia? 

 

Dando a elas responsabilidades e depois cobrando. Também dando 
crédito. [...] A base de tudo vem do ensinar, orientar, conversar 
(Educadora 1). 
 
Respeitamos sempre o gosto de cada criança e as incentivamos a se 
arrumar, pentear os cabelos, escolher a roupa que vão vestir e dando-
lhes mais responsabilidade (Educadora 2). 
 
Sempre bati na tecla de que a criança não tem autonomia nenhuma no 
abrigo, elas não sabem colocar comida no próprio prato, nem suco no 
copo, acho que a maioria já está em idade propícia para determinadas 
atitudes (Educadora 3). 
 
Oferecer oportunidades variadas para que elas possam exercer a sua 
individualidade a partir de cursos em que possam desenvolver diversas 
habilidades (Educadora 4). 
 
[...] Cabe a elas cuidar e ter responsabilidade e elas têm o direito de falar 
também.[...] Não podemos fazer tudo pela criança, temos de ensinar ela 
como fazer”. (Educadora 5) 
 
[...] construção do projeto de vida futura. Traçar junto do jovem os 
passos que ele precisa dar no presente para chegar aonde ele projete 
estar no futuro (Educadora 6). 

 

Pergunta: Como incentivar as crianças e adolescente s a participarem das 

tarefas da casa de forma educativa? 

 

No período da tarde, fizemos uma escala [...] e foram eles que 
escolheram o dia de trabalhar e explicamos que todos devem ajudar [...] 
mostramos o prazer de ver as nossas coisas arrumadas e limpas. [...] 
incentivar a fazer mesmo que não queira (Educadora 1). 

 
Sempre que pedimos para as crianças fazer uma tarefa, as educadoras 
acompanham as crianças ensinando como faz (Educadora 2). 

 
As crianças ficam a maior parte do tempo na ociosidade, elas não 
brincam com brincadeiras educativas, são sempre as mesmas crianças a 
arrumarem a mesa e a cozinha [...] (Educadora 3). 
 
Fazendo com que as crianças façam as tarefas da casa e cuidem das 
suas coisas. [...] Cabe ao educador ensinar a elas que temos que cuidar 
do lugar onde vivemos. Manter as coisas organizadas (Educadora 4). 
 
As crianças devem sim participar das atividades da casa, só assim elas 
aprendem. [...] As crianças menores não têm que trabalhar, mas os 
adolescentes têm que lavar louça, arrumar cozinha, arrumar sua cama, 
cuidar do seu guarda-roupa (Educadora 5). 
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Pergunta: Como viabilizar que as crianças e adolesc entes tenham um 

projeto personalizado de atendimento? 

 

Acho que nos aprimorando, tentando sempre melhorar e colocando em 
prática boas ideias, os cursos da prefeitura e o amor (Educadora 1). 
 
O atendimento sempre deve oferecer o melhor [...]. Estudar o caso de 
cada criança para que assim saibamos como dar atendimento 
personalizado de acordo com o caso (Educadora 2). 
 
Para se ter um projeto personalizado é necessário conhecer as crianças, 
suas histórias, todos os educadores têm que estar em sintonia, fazendo 
o mesmo serviço (Educadora 3). 
 
Preparar as educadoras a partir de cursos de capacitação, para que 
possam conhecer melhor o universo da criança e assim, elas poderão 
contribuir cada vez mais para o desenvolvimento biopsicossocial da 
criança (Educadora 5). 

 

Pergunta: Como garantir que a história de vida das crianças e adolescentes 

sejam preservada? 

 

Não passando informações a terceiros, ou seja, manter o respeito e o 
sigilo sobre o histórico deles (Educadora 1). 
 
[...] não expondo para ela de maneira errada nem usando isto como 
ofensa, jogando na cara ou culpando-a pelo que passou, mas ajudando 
a superar os problemas acontecidos [...] para não causar mais danos, 
levando a uma revolta maior causando danos (Educadora 2). 
 
Não passamos informações sobre a vida das crianças para ninguém fora 
do abrigo. [...] Acho que a vida das crianças não precisa ser um livro 
aberto, mas o básico os educadores devem saber já que sempre ficamos 
sabendo pelas crianças mesmo (Educadora 4). 
 
Não ficar falando (para que a criança escute) as histórias delas, 
preservando a sua privacidade (Educadora 5). 
 
No nosso abrigo é conhecido bem pouco a história da criança, sabemos 
de algumas que se abrem e contam. Temos de respeitar e ter bom senso 
de não falar nem a nós mesmos sobre a história de nenhuma delas 
(Educadora 6).      

 

Pergunta: Como favorecer que as necessidades e dese jos das crianças 

sejam respeitados? 

 
 
Tendo em mãos o que elas precisam, procurando realizar estes desejos 
dentro dos limites e condições, nem todos os desejos podem ser 
realizados a tempo, hora, espaço para as coisas acontecerem, mas 
sempre procurando realizar (Educadora 2). 
Explicar para as crianças que nem sempre os nossos desejos são 
realizados, mas temos que ter esperança que tudo que desejarmos se 
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realize. [...] Cumprindo aquelas que estão ao nosso alcance (Educadora 
6).      

 

Pergunta: Como trabalhar a espiritualidade respeita ndo as crenças pessoais 

e familiares de cada criança sem tentar impor uma d eterminada religião?  

 

Apenas ensinando sobre Deus, sobre o amor, respeito ao próximo e 
boas atitudes. [...]  (Educadora 1)      
 
Deve respeitar a criança a crença de cada um, pois todos têm livre 
arbitro [...] incentivar a escolher um caminho que leve a Deus. [...] 
Falamos com elas sobre Deus sem impor nenhuma religião. Elas 
participam das aulas de evangelização aos domingos na Casa de 
Caridade Espírita. (Educadora 4). 
 
[...] Recebemos as crianças de todas as religiões, mas que em sua 
maioria não têm concepção alguma de Deus e isso é trabalhado na 
evangelização onde eles gostam de ir (Educadora 5). 
 
Deixar que a criança expresse a sua religiosidade, respeitando-a. Não 
impor nenhuma religião à mesma. [...] Que temos que crê em Deus, pois 
Ele nos deu a vida [...]. [...] Não devemos desfazer de religião alguma, 
tentando impor uma religião, dizendo que essa é melhor que aquela 
(Educadora 6). 

 

Pergunta: Como lidar com as transgressões com uma a bordagem 

educativa? 

 

Conversa, perguntar o que está acontecendo, dar um tempo à criança, 
não forçar nada e tentar com carinho que ela progrida. [...] Mostrando o 
certo e o errado [...] ou até mesmo dando disciplina [...] mas o melhor 
mesmo é uma boa conversa, mostrando como é no mundo e como 
funciona lá fora [...] ensinar é a melhor opção (Educadora 1).  
 
Fazer combinados com as crianças, falar com firmeza e em tom baixo e 
se não resolver, medida disciplina. Também um profissional do abrigo 
nunca deve desautorizar a outra para que a criança não use isso em 
proveito próprio (Educadora 2). 
 
Saber aplicar medidas educativas sem abuso de autoridade. [...] Trazer 
novidades, criar limites, educação e respeito. Os educandos estão sem 
limites (Educadora 3). 
 
As crianças devem ser educadas e é um processo de muita paciência e 
muita força de vontade. [...] Uma transgressão precisa de correção [...] 
(Educadora 5).      

 

 

Pergunta: Como trabalhar a formação de vínculos afe tivos com as crianças 

e adolescentes tendo em vista a necessidade da prep aração para a saída da 

entidade? 
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Eu sinceramente não sei, eu gosto muito de todos, eles sabem que a 
qualquer momento pode surgir uma adoção ou um retorno para casa, 
mas neste aspecto preciso de ajuda, pois não sei amar e me afastar 
(Educadora 1). 
 
[...] sempre aconselhando para guardar no coração as coisas boas que 
aprendeu e colocá-las em prática. [...] Explicamos que não somos 
totalmente da família delas, somos somente enquanto elas estão aqui na 
casa e que um dia elas terão de ir embora, pois o abrigo não é um lugar 
onde elas vão viver para sempre (Educadora 3). 
 
Acho que o ponto mais difícil é preparar para a saída deles do abrigo, 
porque em sua maioria eles não saem do abrigo, muitos ficam anos 
demais, então trabalhar com eles coisas que eles não acreditam é muito 
difícil (Educadora 4). 
 
Preparar a criança para a sua saída, conversando com ela e de forma 
que ela entenda que a sua estada na casa é provisória, até que a sua 
situação familiar seja resolvida. [...] Precisamos ter uma experiência de 
crianças desligadas (Educadora 5).  

 

Pergunta: Como ampliar as relações com a comunidade  em geral? 

 

[...] brincando com os vizinhos na rua aos domingos, distribuindo o sopão 
para os vizinhos. Quando tem festa no abrigo, algumas pessoas da 
comunidade são convidadas e os cursos sempre têm abrigados e 
pessoas do bairro (Educadora 1). 
 
[...] bem-estar onde elas vão aprender a viver com a comunidade. [...] 
devemos deixar as crianças ter mais contato com a comunidade 
(Educadora 3). 
 
Acredito que eles possam ter contato com a comunidade nas festas que 
o abrigo proporciona. [...] As crianças devem participar de projetos, 
festas e eventos juntamente com a comunidade (Educadora 5). 
 
Fazer amizade sem discriminação. [...] Ter mais comunicação e mostrar 
mais interesse (Educadora 6). 
 

Pergunta: Como tornar e manter o ambiente da entida de aconchegante e 

estimulador para as crianças e adolescentes? 

 

Acho que o mantendo limpo e organizado, com calor humano, 
compreensão, com atividades, desde desenhos, brincadeiras e também 
com disciplina (Educadora 1). 
 
Manter o espaço sempre apropriado, mantendo as regras e horários 
deixando-os sentir que estão em casa, o que é deles e que precisa ser 
cuidado e zelado (Educadora 2). 
 
O ambiente da entidade será aconchegante no dia em que acabarem as 
fofocas, os gritos. [...] Disponibilizar-se a ajudar sempre tanto as 
crianças, adolescentes, como os funcionários. Ter o sentimento de 
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equipe. Conscientizarmos de que necessitamos uns dos outros para 
realizar bem o trabalho. Não existe o EU e sim o NÓS. Não deve existir o 
MEU e sim o NOSSO (Educadora 4). 

 

Pergunta: Como garantir que as crianças e adolescen tes tenham livre 

acesso a todos os espaços da entidade? 

 

Com educação e disciplina sobre o cuidado e organização de cada 
espaço desde o banheiro a biblioteca (Educadora 2). 
 
[...] cada espaço tem a sua função e horário para ser usado. [...] Aqui as 
crianças têm acesso a todos os espaços da casa (Educadora 3). 
 
Dando a elas o direito de ida e vinda sem grande autonomia. [...] 
Passando para eles que a casa é deles, por isso mesmo, eles também 
têm que ajudar a conservar (Educadora 5). 
 
Deixá-los à vontade para usufruir da casa que é na verdade sua própria 
casa (Educadora 6).      

 

Pergunta: Como estimular condições adequadas de hig iene para o público 

atendido? 

 

Mantendo a casa limpa e organizada e ensinando-os a se cuidarem 
mantendo cabelo limpo, trocando de roupa, tomando banho direito, nós 
cortamos os cabelos e até limpamos orelhas, mas sempre ensinando e 
falando da importância da higiene (Educadora 1). 
 
A limpeza da casa deve ser mantida. Sempre ensinar a criança que deve 
ficar limpo e organizado, para uma boa aparência [...]. Ensinamos as 
crianças a tomarem banho [...] a cortarem as unhas e a manter a casa 
sempre limpa (Educadora 2). 
 
Acho que garantiremos condições de higiene nas crianças, com o 
ambiente limpinho e acho que as crianças deveriam tomar banho antes 
de dormir, elas dormem sujas demais. [...] Explicando que é fundamental 
a higiene para nossa saúde (Educadora 4). 
 
Todos têm que cooperar, pois se não tiver a compreensão de todos fica 
difícil. [...] Limpeza da casa, cuidados pessoais, [...] combate eficaz aos 
piolhos. [...] Educar as crianças a não deixar sujar, conservando sempre 
limpo o ambiente (Educadora 6). 

 

 

Pergunta: Como constituir um quadro de pessoal prep arado para trabalhar 

com esse tipo de público? 

 

Acho que fazendo os cursos da prefeitura e os cursos do abrigo e 
revendo de tempos em tempos se a pessoa melhorou conforme os 
resultados e ver se ela quer melhorar e permanecer no abrigo 
(Educadora 1). 
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[...] realizando reuniões para ver o que o educador tem a falar, respeitar, 
ajudar, elaborar, as críticas devem ser construtivas, não usar de palavras 
maldosas, trabalhar no sentido de amizades, comunhão e ouvir o 
educador quando estiver enfrentando dificuldades tanto no abrigo como 
problemas pessoais [...] e tem suas necessidades para que isto não 
interfira no seu trabalho manter o funcionário bem instalado na casa e os 
direitos dele em dia (Educadora 2). 
 
Aqui as funcionárias precisam entender que estão aqui para cuidar das 
crianças. [...] É necessário capacitar as educadoras, o técnico e todos os 
funcionários do abrigo, a partir de cursos, reuniões e conversas com 
objetivo de construção de ideias e melhoria do funcionamento do abrigo 
(Educadora 3). 
 
Transmitindo apoio e confiança e valorizar o trabalho do outro dando o 
direito de um relacionamento saudável dentro do trabalho. [...] Já 
estamos fazendo vários cursos de capacitação, mas falta mais 
integração entre a equipe, menos fofocas. Tentar unir e não dar ouvidos 
as fofocas. [...] Ser sempre honesto naquilo que estamos fazendo [...] 
(Educadora 6). 

 

 

 

Pergunta: Como trabalhar a integração da equipe de trabalho? 

 

Acho que com reuniões para falar sobre os educandos e soluções para 
eventuais problemas [...] seguindo o mesmo ritmo e regras para 
alcançarmos os mesmos resultados (Educadora 1). 
 
[...] quando uma equipe anda na mesma união, não tem como dar errado 
[...] e trabalhar onde há os erros [...] levantar a cabeça e fazer tudo outra 
vez com perfeição (Educadora 2). 
 
Em primeiro lugar devemos parar com as conversas fiadas que existe 
Depois conversar com as educadoras para que todas ajam de forma 
parecida, para assim a equipe ficar unida e preparada para cuidar das 
crianças (Educadora 3). 
 
Acredito que a integração da equipe de trabalho é feita a partir de 
promoção de cursos. [...] É necessário valorizar o trabalho de todos, pois 
todos nós sentimos bem quando somos valorizados pelo nosso esforço 
diário. Oferecer condições favoráveis [...], ambiente físico limpo e 
agradável e pagamento salarial em dia (Educadora 6). 
 
Saber ouvir e compreender seus colegas sem individualidade. [...] As 
educadoras participar mais das reuniões, atividades, festas. Estar 
presente, procurando saber as coisas das crianças, estudo, como vai às 
aulas, dever de casa, levar ao médico se estiver doente (Educadora 5). 
 
Tem que ter compreensão de todos, pois são várias pessoas e cada 
uma, é claro, tem o seu jeito de ser, de pensar. [...] precisamos ter mais 
dignidade no trabalho [...] no meu modo de pensar eu gostaria que 
ficassem mais reunidas [...] (Educadora 4). 

 



  

 

77 

Como se pode observar, um projeto político-educativo tem com princípios 

norteadores a avaliação processual e continuada na relação teoria versus prática 

bem como a análise da complexidade das atividades realizadas nas entidades de 

abrigo no sentido de cuidar e educar. As educadoras da Casa Lar Alegria tiveram 

a oportunidade de fazer as capacitações oferecidas pela Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH) por intermédio do Instituto Félix Gattari, que apresenta 

justamente essas questões. 

 

Percebe-se nas falas das educadoras o quão estão cientes da teoria e 

principalmente o quanto falam em cuidar, mas é um ato falho quando se 

esquecem de relatar sobre a verdadeira prática na entidade de abrigo bem como 

a questão educar.  

 

 Existe uma lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece o 

direito das crianças mesmo elas estando afastadas do convívio familiar. Que são 

crianças em pleno processo de desenvolvimento, que além de carinho e atenção 

precisam de respeito, de educação e de desenvolver a sua autonomia. Para isso, 

faz-se necessário ambiente adequado, equipe harmoniosa e comprometida com o 

trabalho da entidade. A teoria está na ponta da língua, mas será mesmo que a 

prática esta sendo realizada? Educar é tão somente encaminhar a criança para a 

escola? Dar autonomia é simplesmente fazer tudo pela e para a criança ou 

ensiná-la a fazer? 

 

 

4.4.3 Relações externas 

 

As relações externas referem-se à família e à escola. Entre as diversas atividades 

desenvolvidas pelo técnico na entidade, uma delas é garantir o direito à 

convivência familiar e comunitária. Mas é também uma função que todos os 

envolvidos neste trabalho podem vir a executar, ou seja, a partir da circulação e 

participação da criança nos serviços e espaços sociais disponíveis na 

comunidade, como escola, posto de saúde, contato com vizinhos e comércios 

próximos do abrigo, ela passa a exercer esse direito, o que não está tão somente 

a cargo e responsabilidade do técnico. 
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No tocante à escola, a médicos e encaminhamentos específicos, esses contatos 

são considerados bem-sucedidos, mas quanto à responsabilização da criança, ao 

desenvolvimento de sua autonomia, é necessário reavaliar o planejamento de 

trabalho nesse aspecto. 

 

Entre as causas, pode-se destacar a pouca autonomia dos educadores no 

pensar, no agir e no que diz respeito ao trabalho em equipe. Insegurança no fazer 

profissional dos educadores. 

 

O projeto político-educativo da Casa Lar estabelece então, o cuidar diretamente 

da criança/adolescente abrigado; responsabilizar-se pela educação, regras 

cotidianas e de impor limites; estar atentos ao relacionamento comunitário que 

essas crianças devem desenvolver; praticar o sugerido nas diversas capacitações 

que realizaram; deixar, de acordo com a faixa etária, que a criança/adolescente 

tenha livre acesso à vivência comunitária: ir ao mercado, brincar na rua e nas 

praças com as demais crianças, participar mais das atividades extras da escola, 

grêmios e atividades desenvolvidas pela comunidade; estimulá-las a chamarem 

vizinhos e colegas de escola para participarem dos eventos do abrigo. 

 

 

4.4.4 Desligamento e reinserção  

 

O processo de desligamento consiste nas articulações com outras instâncias, 

para a inserção social do adolescente, e em auxiliá-lo na construção de um 

projeto de vida autônomo, processo esse gradativo e que deve ser realizado por 

toda a equipe do abrigo.  

 

No que diz respeito a encaminhamentos para programas de qualificação 

profissional, inserção no mercado de trabalho, desligamento por integração na 

família de origem ou substituta/adoção, é de responsabilidade técnica. Quanto ao 

desenvolvimento da autonomia na vida cotidiana da criança/adolescente, é de 

responsabilidade de todos, principalmente dos educadores.  
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As educadoras entrevistadas relataram uma dificuldade no processo de 

desligamento das crianças, seja para retorno ao lar de origem, inserção em novo 

lar ou transferencia para outro abrigo. Ressaltaram a necessidade de se 

desenvolver  um plano de atendimento individual e familiar do educando. Enfatizar 

todos os recursos necessários e possíveis no trabalho com as famílias dos 

educandos para o retorno à família de origem e/ou substituta. Trabalhar e 

desenvolver a autonomia das crianças/adolescentes. 

 

Outro aspecto de interesse nesta pesquisa diz respeito ao voluntariado, tratado no 

próximo tópico.   

  

 

4.5 Voluntários: histórico de vida e motivação  

 

De acordo com o gestor da Casa Lar, não há no abrigo uma forma 

institucionalizada para captar pessoas para o trabalho voluntário. Em reunião com 

o mesmo, ele informou que normalmente os voluntários vêm convidados por 

outros que já conhecem e atuam de alguma forma no abrigo, nas festas de 

aniversários das crianças, festas juninas e outros eventos, por exemplo, jantar 

dançante, festival de massas, bingos e bazares. 

 

Quando os voluntários assinam o “termo de voluntariado”, previsto por lei, eles 

recebem também uma cartilha com os procedimentos básicos da Casa Lar. 

 

No início, segundo o gestor, os voluntários chegam muito entusiasmados, 

emocionam-se e choram no momento. 

 

[...] daí, o bom administrador tem que saber gerir os sentimentos para 
que a relação entre as partes seja satisfatória. Essa situação, de furor 
inicial, pode gerar muitas frustrações tanto na pessoa que quer ajudar 
sem medidas, quanto nos assistidos, principalmente nas crianças mais 
novinhas (Gestor). 

 

Como meio de minimizar esses sentimentos relatados pelo gestor, atualmente, no 

abrigo, é ministrado um minicurso para os iniciantes no voluntariado, que começa 
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com bate-papo, análise das aptidões de cada um e conscientização do “mundo 

real” de cada entidade.  

 

Pode-se perceber, com isto, que não existe um programa de acompanhamento 

nem de cursos de qualificação desses colaboradores. O aprendizado e 

desenvolvimento de sua capacidade de realizar as atividades acontecem na 

própria unidade, no dia-a-dia. Essa mesma situação foi observada nos voluntários 

do estudo desenvolvido por Sampaio (2004).  

 

Entretanto, de acordo com o gestor, há um cronograma de atividades 

desenvolvidas pelos voluntários, pois as crianças que não foram para a casa dos 

padrinhos têm atividades à noite terça e quarta-feira (de 15 em 15 dias) e no 

sábado à tarde.  

 

Além das seis educadores mencionadas anteriormente, foram entrevistados mais 

14 voluntários. O GRAF. 1 destaca a distribuição dos entrevistados, por gênero. 

 

 

GRÁFICO 1 – Distribuição dos entrevistados, por gênero. 

 

Nota-se discreta diferença em relação ao gênero dos participantes, tendo-se que 

8 pessoas do feminino e 6 do masculino. Trata-se de dados relevantes em termos 

de pesquisas, posto que as relações sociais determinam as práticas sociais entre 

os grupos, dividindo as tarefas entre o masculino e o feminino, conforme sugerido 

Masculino
6

Feminino 
8

Masculino
Feminino 
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na literatura pertinente (MOTTER; OKABAYASHI, 2001). Os estudos das 

referidas autoras demonstram que as mulheres não rompem com as práticas 

domésticas ou a possibilidade do exercício pleno da cidadania. As voluntárias 

passam a assumir as tensões geradas pela pobreza, sobrecarregando-se com 

novas atribuições que vão encarando como “naturais” da mulher. Continuam 

reproduzindo o que “apreenderam” ao longo dos anos: “cuidar do outro”, 

disponibilizando sua mão-de-obra e seu tempo imprescindíveis à esfera da 

produção (CARRASCO, 2003).  

 

Sobre essa vocação “feminina para o cuidar”, Faria e Nobre (1997, p. 14) referem:  

 
As pessoas esquecem que as meninas precisam treinar para aprender 
tudo isso e agem como se toda mulher nascesse com essas aptidões, 
como se fosse dádiva da natureza. Se é dádiva, não precisa ser 
reconhecida, nem devidamente remunerada. Porém, se os homens 
fossem treinados para realizar essas tarefas, seria necessário um 
grande investimento. 

  

 

Dos 14 voluntários entrevistados, apenas três não apresentaram longa trajetoria  

de experiências voluntárias. Alguns deles começaram ainda na adolescência, 

com o movimento de jovens da igreja do bairro onde moravam.  

 

No começo da adolescência, fazia parte do grupo de jovens. 
Arrecadávamos mantimentos na vizinhança, campanha do quilo. Depois, 
participei do preparo e distribuição de sopão aos pobres por alguns 
meses, organizei grupos para arrecadação de comida, roupas e 
brinquedos para a Casa Lar Anterior, onde também cozinhava para as 
crianças e demais adultos que estavam passando o dia em atividades 
em dias comemorativos, exemplo: Natal, Páscoa e dia das crianças. 
Participei algumas poucas vezes do Projeto Leitura Viva da TIM, no 
hospital da Baleia. Faço atualmente atendimento em um centro espírita 
(Voluntário 14). 

 

Em diversos relatos foi possível associar a experiência concreta dos pais com o 

comportamento de se voluntariar. O pesquisado 11 descreveu que começou a 

trabalhar como voluntário ainda na infância e que nem tinha consciência desse 

nome. Ele ajudava sua mãe a arrecadar coisas para vender nos bazares da Igreja 

(católica). O dinheiro angariado era revertido para a construção da mesma.   
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Outro ponto da história familiar dos voluntários que foi abordado nas entrevistas 

diz respeito ao apoio da família às atividades que desenvolvem, o que seria, na 

verdade, uma espécie de suporte social.  

 

No QUADRO 2 verifica-se que são variadas as respostas dos voluntários em 

relação às pessoas que os influenciaram na decisão de voluntariarem-se. 

 

 

 

 

QUADRO 2 

Influência de pessoas na decisão dos voluntários 

Voluntário  Influência Pessoa 

1 Pessoal Pessoal 

2 Família Pais 

3 Amigos - 

4 Amigos - 

5 Família Pai 

6 Família Cunhada 

7 Pessoal Pessoal 

8 Grupo religioso Padre 

9 Grupo religioso Padre 

10 Amigos - 

11 Família Mãe 

12 Amigo - 

13 Família Pai / Esposo 

14 Pessoal Pessoal 

 

Obtiveram-se muitos relatos nos quais a influência foi de um amigo e, 

posteriormente, dos familiares.  

 

Meus amigos me influenciaram, eles pertencem a um grupo fantástico de 
representantes da indústria farmacêutica que tinham a mesma vontade 
de ajudar os semelhantes, mas não sabiam por onde começar. Depois 
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que descobrimos, demos passos inesquecíveis. Posteriormente, tive o 
apoio incondicional de minha família (Voluntário 4). 

 

Em relação a experiências anteriores, um aspecto detectado é a associação feita 

pelos entrevistados entre a expressão “trabalho voluntário” e a noção de serviço 

social. Alguns dos voluntários já ocuparam cargos de gestão na mantenedora, 

que não são remunerados, mas não relatam essas experiências como trabalho 

voluntário. Uma das entrevistadas descreveu as situações de auxílio pessoal, 

mas não se referiu detalhadamente a nenhum dos cargos de direção que exerceu 

na mantenedora. 

 

Constatou-se, também, que a maioria dos pesquisados já realizou diversas 

atividades na Casa Lar Alegria, tais como: simples visitas, alimentação de 

pessoas na rua, doações financeiras mensais, faxina, almoços, planejamento 

estratégico, entre outros. 

 

Realizei várias atividades, ou seja, fiz o que tinha a ser feito na entidade 
no momento em que estive nela [...]. Considero que o voluntário não 
deve escolher área de atuação, a prioridade deve estar na missão da 
entidade e na melhor forma de ajudá-la a resolver seus problemas, 
sejam imediatos ou de longo prazo (Voluntário 8). 

  

 

A análise das entrevistas demonstra diferentes arranjos motivacionais 

depreendidos do discurso dos pesquisados. Eles exemplificam sua gratidão no 

trabalho como voluntários, algumas vezes com base no recebimento de afeto; na 

apresentação de resultado de seu trabalho; nas mostras de ter construído nas 

atividades desenvolvidas uma autoimagem valorizada; e até mesmo no 

desenvolvimento de virtudes (tolerância, humildade, crescimento pessoal e 

social). Entendeu-se também que muitos deles são motivados pela consciência 

cidadã/cristã.  

 

[....] fico muito satisfeita quando estou engajada num projeto que 
beneficia terceiros. Desejo diminuir as angústias do próximo (Voluntário 
1). 

Vontade de retribuir para a sociedade tudo o que Deus me deu 
(Voluntário 6). 
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Cabe destacar que um dos entrevistados atribuiu sua motivação em ajudar à sua 

percepção e crença de que o Estado não consegue suprir todas as carências da 

população e somente com a atuação organizada da sociedade civil é que será 

possível fazer alguma diferença.  

 

Embora a maioria dos convênios mantidos entre os abrigos, a Secretaria 

Municipal de Educação de Belo Horizonte e a Secretaria do Trabalho, Ação 

Social, Criança e Adolescente do Governo do Estado de Minas Gerais – que 

administra recurso federal – assegure a cobertura das principais despesas 

operacionais fixas (folha de pagamento, alimentação, água, energia elétrica, 

telefone), ela não cobre, despesas contingenciais administrativas (reformas na 

estrutura física, rescisão de contratos de empregados, entre outras). Essas 

despesas ficam sob a responsabilidade da mantenedora e das principais fontes 

regulares de recursos financeiros (doações de pessoas físicas e jurídicas) por 

meio de carnês e recursos obtidos a partir de eventos como bazar, jantares, 

festas, rifas. 

 

Não se pode reduzir o trabalho voluntário aos seus aspectos gratificantes, ele 

possui também outras dimensões. 

 

De um modo geral, a falta de flexibilidade nas regras (apesar de 
entender o porquê), bem como a desconfiança quanto ao meu 
desempenho quando cheguei a alguns grupos novos, por causa da 
minha condição sociocultural. Também tive experiências difíceis no 
âmbito “sensorial”, quando desenvolvi trabalhos ligados à área 
mediúnica, pois me torne um “radar” que captava tanto o que queria 
quanto o que não gostaria de experimentar ainda, por não me sentir 
pronta, preparada (Voluntária 1). 

 

Foram destacados como fatores negativos a falta de cooperação e compreensão 

de determinados educadores; o desinteresse público em cumprir seu papel;  a 

falta de compromisso de algumas pessoas para com o projeto ou trabalho a ser 

realizado; falta de profissionalização das ONGs: “Eles tratam as crianças como 

números e o pessoal não é profissional habilitado para lidar com crianças 

carentes (voluntário 5)”. Além disto, foi mencionada também a política social que, 

segundo eles, na maioria das vezes, não permite dar continuidade ao trabalho; a 

precariedade da assistência social; desorganização que prejudica a conclusão 
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dos trabalhos; a obrigação de ter de vender rifas ou convites, pois infelizmente a 

maioria das pessoas não acha importante esse tipo de ação; o excesso 

burocrático; as exigências da prefeitura; o desrespeito dos colegas voluntários; as 

“panelinhas”; o “puxa-saquismo”.  

 

De acordo com a maioria dos voluntários entrevistados, um dos problemas do 

serviço voluntário é a falta de um compromisso mais duradouro. “Começam muito 

bem, cheios de entusiasmo e paixão, depois vão esfriando e somem (Voluntário 

6)”.  

 
 
 
Outro problema também são voluntários que usam a instituição para se 
promoverem ou que transferem insatisfações e problemas pessoais para 
a instituição. Muitas vezes escolhem tarefas ou áreas de atuação, 
atropelam decisões de diretoria e acabam tumultuando a rotina da 
organização (Voluntário 8). 

 

Dois dos 14 voluntários declararam que não haviam fatores desestimulantes que 

merecessem ser mencionados e um deles alegou que nenhuma situação lhe 

causava desânimo, que os obstáculos o estimulavam. Entretanto, ficava 

aborrecido com a falta de compromisso de alguns de seus colegas voluntários ou 

com aqueles que queriam tirar proveito próprio. 

 

Em relação aos possíveis mecanismos de defesa empregados contra o 

sofrimento, não foi referida a existência de nenhum deles por parte dos 

voluntários.  Acredita-se, com base nos relatos,  que o mais utilizado seja o 

afastamento do trabalho voluntário, o que fica difícil de ser provado, de acordo 

com a metodologia utilizada. Como o voluntário não tem vínculo legal com a Casa 

Lar, este pode deixar de realizar suas atividades no momento em que achar 

oportuno. Não houve relato de afastamentos temporários associados a 

aborrecimentos e frustrações no trabalho. 

 

Embora dois entrevistados tenham descrito alguns eventos frustrantes ou 

sofridos, eles imediatamente relatavam outros eventos gratificantes. Sampaio 

(2004, p. 233) explica que isso se trata do uso de um mecanismo denominado 
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contrapartidas, “que tem o efeito de mostrar ao seu interlocutor (e a si mesmo) 

que, apesar dos problemas, vale a pena voluntariar-se”.  

 
 

4.6  Administrando a diversidade 

 

Em relação à gestão dos voluntários no terceiro setor, são apresentados, a seguir, 

análise da entrevista realizada com o gestor da Casa Lar Alegria. 

 

No início da entrevista, foram descritos os objetivos do estudo e abordado o 

interesse em saber como acontecia a gestão e a motivação de voluntários no 

abrigo. Apurou-se que o gestor detinha conhecimentos técnicos sobre a questão 

do voluntariado. De acordo com ele, o voluntariado no Brasil aconteceu em duas 

fases: uma pré-FHC (Fernando Henrique Cardoso) e a outra pós-FHC. Foi o 

Presidente FHC que oficializou a função do voluntário no Brasil. Antes disso, nos 

abrigos já aconteceram alguns problemas com a justiça do trabalho.  

 

A pessoa frequentava a entidade durante uns dias, depois entrava na 
justiça pedindo vínculo empregatício. Ninguém nunca conseguiu nada, 
mas dava uma dor de cabeça danada, tomava muito tempo da gente e 
dos advogados, que também eram voluntários. A partír da 
regulamentação da atividade voluntária (Lei 9.608/88), algumas coisas 
mudaram na relação das organizações com as pessoas que queriam 
prestar algum serviço desta natureza e também houve incentivo para as 
empresas. Iniciou-se aí crescente procura, por parte das empresas, de 
instituições para que seus funcionários pudessem atuar (Gestor). 

 

Ainda de acordo com o gestor, a referida lei trata basicamente da questão legal, 

resguardando as organizações e estabelecendo certos parâmetros para essa 

relação. Por exemplo: não pode haver qualquer tipo de remuneração para o 

voluntário, mas se for de interesse da Casa, pode-se pagar passagens de ônibus 

(vale-transporte). Embora ele seja pessimista, também utilizou o método da 

contrapartida, pois ao relatar as dificuldades existentes relacionadas com a 

gestão, mencionou rapidamente as facilidades. Segundo ele, como tudo na vida, 

qualquer ação que exija continuidade, regularidade e assiduidade não pode ser 

exercida por voluntários.  

 

Não adianta que não funciona. Por exemplo, aqui na Casa temos as 
mães sociais, que lavam, passam e cozinham. Arrumam a casa, levam 
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os meninos à escola, etc. Voluntários não podem fazer isto, pois o 
voluntário alega qualquer motivo para não comparecer e nós temos que 
aceitar, não tem como cobrar muito deles (Gestor). 

 

Como facilidades, ele realçou que são deixadas praticamente por conta dos 

voluntários as atividades de lazer, recreação, coisas que não vão afetar tanto o 

bom andamento da instituição se tiverem que ser remarcadas; “Não que isto não 

seja importante, são extremamente importantes o lazer e a recreação, mas 

podem ser adequados à disponibilidade de tempo dos voluntários” (Gestor). 

 

Segundo o gestor, apesar do abrigo não possuir uma forma institucionalizada 

para captar as pessoas para o trabalho, é ministrado um minicurso para os 

iniciantes no voluntariado, que se inicia com bate-papo, análise das aptidões de 

cada um e conscientização do “mundo real” de cada entidade. Ele acrescenta que 

o furor inicial pode causar muita frustração ao voluntário iniciante e principalmente 

às crianças, orfãs e/ou vítimas de maus-tratos. 

 

Esse universo é muito pesado e os prejuízos são grandes para ambos. 
Por exemplo, ano passado esteve aqui um grupo de pessoas que 
trabalham em um grande banco. Entre essas pessoas, uma moça estava 
muito bem, brincando com as crianças menores. Mas nós temos alguns 
casos especiais e uma dessas crianças já é maiorzinha, apesar de não 
ter noção disto. Quando essa criança se aproximou da moça, ela não 
conseguiu despistar e mudou completamente a atitude, semblante, etc. 
Ou seja, essa criança que já vem de uma história difícil faz tratamento 
psicológico para tentar superar seus traumas, toma medicamentos, etc. 
Percebe uma reação dessas e regride muito no caminho que já vinha 
sendo trilhado (Gestor). 

 

De acordo com a ótica dos agentes institucionais, as maiores dificuldades 

apresentadas pelos abrigados são: carência afetiva; comportamentos agressivos, 

rebeldes com os pares e com as mães sociais, dificultando o estabelecimento de 

limites; dificuldades escolares; e problemas como a enurese noturna e 

experiências sexuais precoces. Spitz (1980) esclarece que a carência refere-se à 

qualidade dos vínculos determinantes para as consequências oriundas das 

privações afetivas a que crianças pequenas são submetidas, entre elas a 

depressão, que passa por uma série de estágios, dependentes do tipo de 

privação sofrida. 
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Um primeiro dado que chama a atenção é o modo como o gestor se refere às 

crianças ali abrigadas: “nossas crianças”.  Para ele, as pessoas que estão à frente 

na instituição têm que estar constantemente observando, ter sabedoria na lida 

com as individualidades e subjetividades. 

 

Precisamos dos voluntários e da ajuda do maior número de pessoas 
possível, mas isto não significa colocarmos em risco a integridade de 
nossas crianças. Hoje, para visitar a Casa, tem que agendar e conversar 
com um de nós antes (refere-se ao gestor administrativo, técnico, 
assistente social ou ele) (Gestor). 

 

As visitas ao abrigo são acompanhadas por um funcionário treinado e instruído 

para intervir caso haja alguma intercorrência. Como a Casa recebe e abriga 

crianças vítimas de maus-tratos, entre eles o abuso sexual, esse procedimento, 

para ele, é muito importante. 

 

Foi detectado processo de socialização entre os voluntários. Entretanto, o gestor, 

em seus relatos, faz menção de ponderar que efetivamente nada há 

institucionalizado para manter o voluntariado. O que eles fazem é conversar muito 

com todos; não escondem os apertos financeiros e a falta de alguns produtos na 

instituição. É exposta para cada voluntário a importância da realização da 

atividade de cada um, mas que eles ficam se quiserem e se estiverem felizes com 

o trabalho: “Afinal, voluntários todos nós somos, eu, você e os outros meninos 

que estão junto com a gente” (Gestor). 

 

Conforme o gestor, é necessário ser mais flexível que os demais, pois por 

qualquer motivo o voluntário deixa de ir ao abrigo.  

 

A maioria entende o trabalho voluntário como um plus, então é na hora 
que dá. Por isso, não podemos, repito, colocá-los fazendo atividades 
primordiais, não funciona. O brasileiro tem um conceito: de que é pobre, 
precisa de qualquer coisa. E os muitos anos de estrada já nos 
mostraram que não é bem assim. Aqui nós temos critério até para 
receber doações, tem que consultar antes de trazer, senão fico com 500 
quilos de arroz e cinco de feijão, aí não dá (Gestor). 

 

O comportamento flexível do gestor e diretor é confirmado nos relatos de dois 

voluntários. De acordo com eles, o diretor é um “paizão”, que às vezes permite 
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que as “coisas rolem meio soltas”. Por exemplo: algumas pessoas marcam de 

fazer alguma atividade, mas acabam não indo e muito menos dão satisfação.   

 

Com base em sua experiência, o gestor comentou que os voluntários mais fáceis 

de lidar e com quem contar são os de meia-idade e que já passaram por algum 

tipo de dificuldade no passado, ou seja, tiveram infância mais difícil, mais próxima 

da dessas crianças.  

 

O gestor salienta que estão trabalhando no regimento interno da Casa Lar. Alguns 

voluntários não entendem algumas exigências da lei que os rege, tipo cardápio 

mensal, higiene, segurança. O abrigo está inserido em uma região carente, 

algumas pessoas que o procuram para ajudar são da comunidade.  

 

[...] aí chegam aqui e questionam coisas como: - “estes meninos comem 
carne todo dia?” Aliás, isto é uma coisa que estamos batalhando para 
mudar na prefeitura, que nos apoia, a exigência de cardápio afixado na 
parede. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que 
temos que assemelhar a um lar, você já viu casa com o cardápio na 
parede? Eu nunca vi (Gestor). 

 

O voluntário se frustra muito fácil, de acordo com declaração do gestor. Qualquer 

palavra dita de forma descuidada por eles, diretores ou crianças, faz com que o 

voluntário fique triste, com raiva e ainda falando mal fora da Casa Lar, que é 

desorganizada, que as crianças são sem educação. “Mas todo ser humano tem 

um dia que não está bem” (Gestor). 

 

A exigência de administrar a subjetividade de cada um, com sua 
individualidade, faz com que o trabalho de gerenciar um abrigo como o 
nosso vá muito além de qualquer coisa escrita nos livros de 
Administração. Além do trabalho aqui na Casa, sou responsável por um 
setor no serviço público, lá também não é fácil, parece um pouco com o 
trabalho com os voluntários, mas se o funcionário não dá mesmo certo, 
peço a transferência dele (Gestor). 
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4.7 “Bebendo da própria fonte” 

 

Desde a concepção da ideia deste estudo, a intenção era encontrar na literatura 

da gestão de pessoas e na pesquisa das práticas do gerenciamento de 

voluntários, algo que pudesse auxiliar os gestores deste setor a tornar mais 

amena e menos complexa essa função. 

 

Os próprios voluntários relatam, nesta pesquisa, que a atividade é, realmente, um 

plus e os motivos ou razões alegadas para a ação pertencem a uma esfera de 

difícil mensuração e análise. Ou seja, para conseguir-se chegar a resultados 

consistentes, ter-se-ia que descer a uma profundidade bem maior. 

 

As entrevistas realizadas com as mães sociais também evidenciaram a 

necessidade de determinar e estabelecer melhor os instrumentos a serem 

utilizados na educação das crianças. Não no sentido de uniformizar o trabalho das 

educadoras como em uma fábrica de bens duráveis, mas priorizando o bem-estar 

e o progresso das crianças assistidas, focadas na formação integral da pessoa 

como um todo. 

 

Juntando as pesquisas realizadas com a observação de diversos fatos e até 

mesmo fazendo uma releitura de acontecimentos passados, percebe-se que 

administrar pessoas em uma organização sem fins lucrativos é uma atividade que 

requer múltiplas competências do administrador. Mesmo que essas pessoas 

tenham vínculo formal, sejam empregados da instituição, o caráter do trabalho 

torna tudo diferente e qualquer deslize pode significar dano pessoal para os 

envolvidos. 

 

A atitude dos gestores diante de seus liderados pode exercer influência positiva 

ou negativa na motivação de ambos, depende totalmente da interação entre as 

partes e do contexto vivido. Como dizem os médicos: “cada caso é um caso”. O 

que incentiva um, entristece outro. 
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5 CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES 

 

 
O medo de amar é não arriscar 
Esperando que façam por nós 
O que é nosso dever 
- recusar o poder. 

                                                                      
Beto Guedes 

 

Este capítulo resgata o problema de pesquisa: como acontece a gestão de 

voluntários e qual a sua influência na motivação dos mesmos em organizações do 

terceiro setor envolvidas na assistência integral a crianças e adolescentes da 

cidade de Belo Horizonte? Baseado nas entrevistas realizadas com os voluntários 

e com o gestor da Casa Lar Alegria, pode-se afirmar que a gestão dos voluntários 

se dá a partir de práticas informais pouco sistematizadas. Para algumas pessoas 

pesquisadas, essa forma de administrar é pertinente às organizações do terceiro 

setor e serve como incentivo à continuidade da ação. Um agir mais leve e solto, 

sem a cobrança habitual das empresas. 

 

Outras creditam essa desobediência à sistematização de diversos fatores , como: 

negligências nos processos de comunicação, falta de investimento no treinamento 

e na estrutura da organização, dificuldades para estabelecer objetivos e, 

consequentemente, avaliar resultados. 

 

Em relação às formas utilizadas pelos dirigentes para atrair e manter voluntários,  

observou-se que o abrigo não possui ferramenta institucionalizada para captar as 

pessoas para o trabalho. Normalmente os voluntários vêm convidados por outros 

que já conhecem e atuam no abrigo, nas festas de aniversários das crianças, 

festas juninas e outros eventos, por exemplo: jantar dançante, festival de massas, 

bingos e bazares. Segundo o gestor, é ministrado minicurso para os iniciantes no 

voluntariado, que se inicia com bate-papo, análise das aptidões de cada um e 

conscientização do “mundo real” da entidade. Ele acrescenta que o furor inicial 

pode causar muita frustração ao voluntário e, principalmente, às crianças, todas 

órfãs e/ou vítimas de maus-tratos. 
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Além disso, detectou-se que o processo de socialização entre os voluntários é  

esporádico. Acontece nos eventos promovidos pela Casa Lar para arrecadação 

de fundos e nas datas comemorativas do abrigo. O gestor, em seus relatos, 

pondera que efetivamente nada há institucionalizado para manter o voluntário. O 

que eles fazem é conversar muito com todos; não escondem os apertos 

financeiros e as necessidades gerais da instituição. É exposta para cada 

voluntário a importância da realização da atividade de cada um, mas que eles 

permanecem trabalhando na instituição se quiserem e se estiverem felizes com o 

trabalho. Além disto, conforme o gestor, é necessário ser mais flexível que os 

gestores dos outros setores da economia, pois por qualquer motivo o voluntário 

deixa de ir ao abrigo.  

 

Outras dificuldades relacionadas à gestão referem-se à falta de compromisso de 

alguns voluntários e escassez de recursos. Como facilidade, foi realçada que são 

deixadas praticamente por conta dos voluntários as atividades de lazer, 

recreação, coisas que não vão afetar tanto o bom andamento da instituição se 

tiverem que ser remarcadas.  

 

Quanto à terceira questão de pesquisa relacionada à análise das atividades e 

história de vida dos voluntários do abrigo Casa Lar Alegria, pode-se asseverar, 

pela análise do modelo proposto por Sampaio (2004), que os voluntários 

manifestaram a tendência a contatos interpessoais, visando à afiliação e à troca 

afetiva, bem como ao sentimento de autorrealização e bem-estar. Obtêm-se, 

assim, resultados semelhantes, neste quesito, ao estudo realizado por esse autor 

em outra instituição de assistência a crianças. 

 

 

Dos 14 voluntários entrevistados, apenas três não apresentaram longa trajetória 

de experiências voluntárias. Alguns deles começaram ainda na adolescência, 

com o movimento de jovens da Igreja do bairro onde moravam. Em diversos 

relatos foi possível associar a experiência concreta dos pais ao comportamento 

de se voluntariar.  
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Outro ponto da história familiar dos voluntários que foi abordado nas entrevistas 

diz respeito ao apoio da família às atividades que desenvolvem, o que seria, na 

verdade, uma espécie de suporte social. Verificou-se que são variadas as 

respostas dos voluntários em relação às pessoas que os influenciaram na 

decisão de voluntariarem-se. Entretanto, cinco dos entrevistados voluntariaram-se 

porque seus pais foram voluntários em algum momento. Essa situação sugere 

que se proponha a realização de estudos posteriores nos quais seja analisada a 

possibilidade de se considerar a relação do sujeito com sua imago parental, como 

um dos indicadores de motivação e comprometimento com o voluntariado. 

 

A quarta e última questão de pesquisa está relacionada à motivação dos 

voluntários. A análise das entrevistas demonstra diferentes arranjos motivacionais 

depreendidos do discurso dos pesquisados. Eles exemplificam sua gratidão no 

trabalho como voluntários, algumas vezes com base no recebimento de afeto; na 

apresentação do resultado de seu trabalho; nas mostras de ter construído nas 

atividades desenvolvidas uma autoimagem valorizada; e até mesmo no 

desenvolvimento de virtudes (tolerância, humildade, crescimento pessoal e 

social). Entendeu-se também que muitos deles são motivados pela consciência 

cidadã/cristã. Cabe destacar que um dos entrevistados atribuiu sua motivação em 

ajudar à sua percepção e crença de que o Estado não consegue suprir todas as 

carências da população e somente com a atuação organizada da sociedade civil é 

que será possível fazer alguma diferença.  

 

Foram destacados como fatores negativos a falta de cooperação e compreensão 

de determinados educadores; o desinteresse público em cumprir seu papel;  a 

falta de compromisso de algumas pessoas para com o projeto ou trabalho a ser 

realizado; falta de profissionalização das ONGs: “Eles tratam as crianças como 

números e o pessoal não é profissional habilitado para lidar com crianças 

carentes (Voluntário 5 )”. Além disto, foi mencionada também a política social que, 

segundo eles, na maioria das vezes, não permite dar continuidade ao trabalho; a 

precariedade da assistência social; desorganização que prejudica a conclusão 

dos trabalhos; a obrigação de ter de vender rifas ou convites, pois infelizmente a 

maioria das pessoas não acha importante esse tipo de ação; o excesso 

burocrático; as exigências da prefeitura.  
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Adentrar e imergir no cotidiano da instituição mostrou que os estudos acerca 

dessa temática estão longe de se esgotar, tamanha a complexidade que envolve 

a rede de relações inseridas nesse contexto. Assim, merecem pesquisas 

contínuas que possam originar políticas efetivas e eficientes de proteção à 

infância situações que envolvem: o histórico das crianças, políticas públicas de 

apoio à família de origem, o abandono das crianças por famílias aparentemente 

desinteressadas, a institucionalização, relações que devem ser preservadas 

frente à importância dos vínculos afetivos, existência de incoerência ou 

parcialidade nas decisões de suspensão das visitas, a importância da formação 

de pessoal para trabalhar com as crianças, as rupturas dos vínculos no interior da 

instituição, a forma como tem sido trabalhado o processo de adoção - que permite 

a devolução da criança com alegações de “mau comportamento”, - as atitudes 

frente às relações construídas no espaço institucional, as atitudes quanto às 

dificuldades enfrentadas - seja no desenvolvimento ou na aprendizagem dos 

abrigados - e mais uma gama de situações implícitas no cotidiano da instituição. 

Com isso assegura-se, acima de tudo, a dignidade da criança frente à liberdade 

de emitir a sua própria voz, geralmente abafada pela massificação do contexto. 

 
Recomenda-se um planejamento de trabalho que personifique o atendimento na 

Casa Lar com o objetivo de criar cidadãos capazes de gerir suas próprias vidas 

ao serem desligados da entidade ou ao completarem a maioridade. E também 

criar e atualizar periodicamente um regimento interno para as educadoras com as 

especificidades do seu trabalho e construído com as próprias crianças, em que 

elas mesmas possam colocar em prática o combinado.  

 

Considerando-se que o gestor da Casa Lar e os membros do Conselho 

Administrativo são todos voluntários e levando-se em conta também que boa 

parte das pessoas assume compromisso com a instituição e cumpre suas 

obrigações para com ela, seja por afinidade com a causa e com a organização ou 

por empatia com os envolvidos, acredita-se que outra questão para pesquisas 

futuras será relacionar comprometimento e o voluntariado. 
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Foi muito gratificante ter a oportunidade de conhecer melhor as pessoas que 

atuam na Casa Lar Alegria; os paradigmas e expectativas quebradas, substituídas 

e, na maioria dos casos, superadas; ouvir e compartilhar a história de vida dessas 

pessoas. O enorme aprendizado acumulado nesta trajetória, certamente será 

muito utilizado nas minhas atividades futuras, no exercício da docência, no 

trabalho voluntário e nas empresas em que atuo. 

 

 

5.1 Limitações do estudo 

 

Os achados e conclusões deste estudo, por se tratar de um estudo de caso, 

representam um grupo específico de indivíduos e sua percepção. Portanto, 

devem ser vistos com limitações no tocante a generalizações.  

 

Além disto, a pesquisa captou determinado momento dos voluntários do abrigo de 

crianças, o qual pode ser alterado por questões que talvez nem tenham sido 

identificadas. 

 

O histórico do autor, como voluntário fundador da entidade objeto do estudo, 

pode, sim, ter influenciado os resultados, apesar de todo esforço empreendido 

para minimizar esse efeito. 
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ANEXOS E APÊNDICE 

 

 

Anexo A - LEI N o 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999 

 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público, institui e 

disciplina o termo de parceria e dá outras providências. 

 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I - DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 

        

Art. 1o Podem qualificar-se como organizações da sociedade civil de 

interesse público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 

requisitos instituídos por esta Lei. 

        § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa 

jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e 

que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

        § 2o A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao 

cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei. 

        Art. 2o Não são passíveis de qualificação como organizações da sociedade 

civil de interesse público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades 

descritas no art. 3o desta Lei: 

        I - as sociedades comerciais; 

        II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de 

categoria profissional; 
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        III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, 

cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; 

        IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

        V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou 

serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; 

        VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e 

assemelhados; 

        VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas 

mantenedoras; 

        VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas 

mantenedoras; 

        IX - as organizações sociais; 

        X - as cooperativas; 

        XI - as fundações públicas; 

        XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado 

criadas por órgão público ou por fundações públicas; 

        XIII - as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de vinculação 

com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição 

Federal.  

     Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o 

princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das 

organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, 

sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes 

finalidades: 

        I - promoção da assistência social; 

       II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; 

        III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar 

de participação das organizações de que trata esta lei; 

        IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta lei; 

        V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

        VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 
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        VII - promoção do voluntariado; 

        VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 

pobreza; 

        IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

        X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 

        XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; 

        XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que 

digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

        Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele 

previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos 

de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e 

financeiros ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras 

organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas 

afins. 

        Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se 

como organizações da sociedade civil de interesse público, que as pessoas 

jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente 

disponham sobre: 

        I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência; 

        II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes 

a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens 

pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório; 

        III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de 

competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, 

e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 

organismos superiores da entidade; 

        IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 

patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos 

desta lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta; 
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        V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação 

instituída por esta lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com 

recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

        VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da 

entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela 

prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores 

praticados pelo mercado, na região correspondente à sua área de atuação; 

        VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, 

que determinarão, no mínimo: 

        a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 

Brasileiras de Contabilidade; 

        b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do 

exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da 

entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao 

FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 

        c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, 

se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria 

conforme previsto em regulamento; 

        d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 

recebidos pelas organizações da sociedade civil de interesse público será feita 

conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

        Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na 

composição de conselho de organização da sociedade civil de interesse público, 

vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título (incluído pela 

Lei nº 10.539, de 2002) 

        Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa jurídica 

de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação 

instituída por esta lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da 

Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

        I - estatuto registrado em cartório; 

        II - ata de eleição de sua atual diretoria; 

        III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 
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        IV - declaração de isenção do imposto de renda; 

        V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

        Art. 6o Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da 

Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. 

        § 1o No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de 

quinze dias da decisão, certificado de qualificação da requerente como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

        § 2o Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1o, dará 

ciência da decisão, mediante publicação no Diário Oficial. 

        § 3o O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 

        I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2o desta Lei; 

        II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3o e 4o desta 

lei; 

        III - a documentação apresentada estiver incompleta. 

        Art. 7o Perde-se a qualificação de organização da sociedade civil de 

interesse público, a pedido ou mediante decisão proferida em processo 

administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual 

serão assegurados ampla defesa e o devido contraditório. 

        Art. 8o Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências 

de erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério 

Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda 

da qualificação instituída por esta Lei. 

 

CAPÍTULO II - DO TERMO DE PARCERIA 

         

Art. 9o Fica instituído o termo de parceria, assim considerado o instrumento 

passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como 

organizações da sociedade civil de interesse público destinado à formação de 

vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das 

atividades de interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 

        Art. 10. O termo de parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público 

e as organizações da sociedade civil de interesse público discriminará direitos, 

responsabilidades e obrigações das partes signatárias. 
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        § 1o A celebração do termo de parceria será precedida de consulta aos 

Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação 

existentes, nos respectivos níveis de governo. 

        § 2o São cláusulas essenciais do termo de parceria: 

        I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho 

proposto pela organização da sociedade civil de interesse público; 

        II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os 

respectivos prazos de execução ou cronograma; 

        III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de 

desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado; 

        IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu 

cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela 

organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 

serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus 

diretores, empregados e consultores; 

        V - a que estabelece as obrigações da sociedade civil de interesse público, 

entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, 

relatório sobre a execução do objeto do termo de parceria contendo comparativo 

específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de 

prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente 

das previsões mencionadas no inciso IV; 

        VI - a de publicação, na imprensa oficial do município, do estado ou da 

União, conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a 

organização da sociedade civil de interesse público, de extrato do termo de 

parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme 

modelo simplificado estabelecido no regulamento desta lei, contendo os dados 

principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação 

dos recursos previstos no termo de parceria. 

        Art. 11. A execução do objeto do termo de parceria será acompanhada e 

fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à 

atividade fomentada e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas 

correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo. 
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        § 1o Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria devem 

ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o 

órgão parceiro e a organização da sociedade civil de interesse público. 

        § 2o A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo 

sobre a avaliação procedida. 

        § 3o Os termos de parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas 

de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos 

na legislação. 

        Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos 

ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao 

Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

        Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo 

indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os 

responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia 

Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a decretação da 

indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus 

dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido 

ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas 

consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar 

no 64, de 18 de maio de 1990. 

        § 1o O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos 

arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 

        § 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o 

bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no 

País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

        § 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário 

e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela 

continuidade das atividades sociais da organização parceira. 

        Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, 

contado da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como 
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para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, 

observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4o desta Lei. 

        Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes 

da celebração do termo de parceria, este será gravado com cláusula de 

inalienabilidade. 

 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

         

Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como organizações da 

sociedade civil de interesse público a participação em campanhas de interesse 

político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 

        Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos 

interessados, livre acesso público a todas as informações pertinentes às 

organizações da sociedade civil de interesse público. 

         Art. 18.  As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 

qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como 

organizações da sociedade civil de interesse público, desde que atendidos aos 

requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea 

dessas qualificações, até cinco anos contados da data de vigência desta Lei 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001). 

        § 1o  Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter 

a qualificação prevista nesta lei deverá por ela optar, fato que implicará a 

renúncia automática de suas qualificações anteriores (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.216-37, de 2001). 

        § 2o Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa 

jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta lei. 

        Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias. 

        Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 23 de março de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 
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ANEXO B  
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ANEXO C - ANÁLISE DE ATIVIDADES 

 

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO OTS 

UNIDADE: CRECHE FUTURO 

 

Título da Atividade: 

______________________________________________________ 

Vínculo principal com a organização: 

________________________________________ 

 

Descrição da atividade 

 

1. Descrição sumária: (atividade como um todo) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Descrição detalhada: (tarefas) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Especificação da atividade: (Perfil necessário/desejado do ocupante) 

 

1. Conhecimentos: (Necessários e Desejados) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Experiência anterior: (Necessária e desejável) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Características pessoais: (Desejáveis) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Análise de atividades para trabalho voluntário 

 

1. Existem voluntários realizando alguma das atividades mencionadas? Quais? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Gostaria de contar com a ajuda de voluntários no trabalho que realiza? 

Sim Não 

 

3. Quais dessas atividades necessitam de voluntários para serem realizadas? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Quais das atividades descritas poderiam ser realizadas com a ajuda de 

voluntários? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Fonte: Sampaio (2004). 
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APÊNDICE A - PONTOS FOCAIS DA HISTÓRIA DE VIDA DOS VOLUNTÁRIOS 

DA CRECHE X 

 

Proposta geral: 

 

Estamos realizando um trabalho de pesquisa sobre os voluntários. 

Gostaríamos que você nos contasse a história da sua vida de voluntário, desde a 

sua primeira experiência. 

Gostaríamos que você nos contasse em detalhes o que fez, como se 

sentiu, quais os problemas e satisfações que vivenciou. 

 

Pontos a serem explorados durante a entrevista: 

1. As diversas experiências de vida como voluntário. 

2. Como ele se tornou voluntário? 

3. Como ele chegou a esta creche? 

4. Quais as atividades que realizou? 

5. Quais as metas e objetivos que se impuseram durante sua trajetória? 

6. Houve momentos em que sentiu vontade de parar? Como aconteceram? Por 

que não parou? 

7. Quais foram as grandes satisfações e alegrias que sentiu? 

8. Que situações no trabalho atual o desanimam ou aborrecem? 

9. Que situações no trabalho atual são gratificantes e despertam a vontade do 

sujeito de realizar o trabalho? 

10. Que pessoas influenciaram a decisão de voluntariar-se? (Família, amigos, 

membros do grupo religioso, etc.). 


