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Resumo 

O presente trabalho foi fruto da disciplina Educação Popular e Movimentos 

Sociais, tendo como função analisar e discutir como o Projeto Nova Vida atua e 

influencia na vida das pessoas residentes da comunidade do gesso. A 

entrevista realizada com o diretor do projeto nos possibilitou conhecer melhor o 

trabalho que vem sendo realizado na devida comunidade e quais os problemas 

que foram enfrentados durante o período de consolidação do mesmo. O projeto 

passou a atuar para garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas, 

iniciando um trabalho de conscientização com as famílias e atendimento as 

crianças. Atua ainda, com trabalhos voltados para os presidiários da cadeia 

pública do Crato- CE, além de já ter possibilitado aos jovens participantes dos 

grupos de dança e música realizarem algumas viagens internacionais. O 

projeto foi intitulado com tal nome pelos próprios jovens participantes das 

ações sociais, já que antes de participar do mesmo, eles possuíam uma vida 

desregrada e sem sentido. A partir de muitos esforços e dedicação, hoje a 

comunidade é vista com outros olhos, sem tanta descriminação e preconceito. 

É reconhecida pelos projetos que ali se situam. 

Palavras-chave: Projeto Nova Vida. Qualidade de vida. Comunidade do Gesso 

 

1. Introdução 

O presente trabalho foi fruto da disciplina Educação Popular e Movimentos 

Sociais, apresentando como objetivo analisar e discutir como o Projeto Nova 
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Vida atua e influencia na vida das pessoas residentes na comunidade do 

gesso. As Organizações Não Governamentais (ONGs) são instituídas pela 

iniciativa da sociedade civil, apresentando um caráter jurídico-legal privado, 

atuando mediante as questões sociais que permeiam a sociedade. Tal 

pesquisa foi de suma importância para podermos relacionar os conhecimentos 

teóricos com as práticas vivenciadas em tal projeto e compreender como as 

ONGs vêm contribuindo para o desenvolvimento da democracia, representando 

a sociedade e preenchendo as lacunas entre o Estado e a sociedade. Elas vêm 

influenciando positivamente na gestão pública através de convênios, parcerias 

em projetos sociais, minimizando os problemas sociais existentes na sociedade 

brasileira, participando cada vez mais da execução das políticas públicas. 

Segundo a ABONG (2007, p.11) uma ONG é “[...] uma organização 

formalmente constituída, sob o formato jurídico de uma associação civil ou uma 

fundação, sem fins lucrativos e com o objetivo de promoção e universalização 

de direitos”. O campo de atuação das ONGs norteia vários segmentos sociais, 

sendo principalmente voltado para as populações com menor acesso aos bens 

e serviços públicos, buscando soluções para as questões sociais e culturais, 

nas áreas educacionais, nos direitos humanos, na saúde, entre outras. De 

acordo com Lopes et al. (2013), com a colaboração da sociedade civil no 

enfrentamento das questões sociais, é possível aprovar políticas públicas e 

alavancar sua adesão às demandas sociais, abrindo espaço na administração 

pública a fim de uma maior participação social para a formulação, 

monitoramento, execução e fiscalização das políticas públicas.  

As ONGs são de naturezas distintas entre si e apresentam vários papéis na 

sociedade trazendo como principal característica a defesa do direito dos 

cidadãos e na promoção do desenvolvimento, atuando em proveito da melhoria 

da vida de pessoas menos favorecidas, com caráter autônomo e sem fins 

lucrativos. De acordo com Mendonça (2005), as ONGs vêm transformando 

seus papéis e as suas formas de relacionamento com seus colaboradores, 

alternando-se entre processos de colaboração/parceria e cooptação, 

dependência e busca de sustentabilidade. 
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2. Objetivos 

O objetivo geral da pesquisa esta relacionado a discutir como o Projeto Nova 

Vida influencia na vida da população residente da comunidade do gesso. 

Tendo como objetivos específicos: a) Compreender como o projeto funciona; b) 

Analisar quais as dificuldades que o projeto enfrenta; c) Identificar quais as 

melhorias que o projeto trouxe para a comunidade do gesso. 

3. Metodologia 

Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa de cunho qualitativo e 

exploratório, realizada a partir dos estudos empreendido na disciplina 

Educação Popular e Movimentos Sociais da Universidade Regional do Cariri- 

URCA. O procedimento técnico adotado foi uma entrevista realizada com o 

diretor do projeto, localizado na comunidade do Gesso, na cidade de Crato- 

CE. Buscou-se através da entrevista compreender como o Projeto Nova Vida 

atua em tal localidade e quais os impactos que o referido projeto trouxe para a 

vida dos moradores. O diretor relatou que o mesmo surgiu a partir da 

vulnerabilidade social presente naquele espaço já que era uma comunidade 

excluída pelas autoridades e pela própria população. A fim de trazer melhorias 

para as famílias que ali residiam, surgiram as primeiras ações do projeto como, 

por exemplo: atividades lúdicas, recreativas, esportivas e de artesanato. Com o 

objetivo de retirar as crianças das ruas e proporcionar as famílias uma melhor 

condição de vida através de oficinas profissionalizantes e do aluguel de 

utensílios para festas. Além de proporcionar aos presidiários da Unidade 

Prisional do Crato atividades voltadas para: o cultivo de hortas, criação de 

galinhas etc.  

4. Resultados 

A entrevista realizada com o diretor do projeto nos possibilitou conhecer melhor 

o trabalho que vem sendo realizado na devida comunidade desde o ano de 

1992 nos quais foram destacados os problemas que foram enfrentados durante 

o período de consolidação do mesmo. Percebe-se que ao chegarem à 

determinada localidade os fundadores se depararam com várias dificuldades e 

mazelas sociais, já que se tratava de uma comunidade excluída pelas 
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autoridades, sendo alvo de preconceitos e descriminada, pois por muito tempo 

essa região foi considerada a maior zona de prostituição e tráfico de drogas do 

Cariri. Assim, o projeto passou a atuar para garantir uma melhor qualidade de 

vida para as pessoas, iniciando um trabalho de conscientização com as 

famílias e atendimento as crianças. Começaram com um grupo de vinte e cinco 

crianças e hoje atendem mais de trezentas, que participam de atividades 

lúdicas e recreativas, possibilitando aos jovens aulas de música e dança, e aos 

familiares cursos profissionalizantes como corte e costura e oficinas de 

artesanato com o intuito de ajudar na renda mensal das famílias. As ONGs são 

entidades privadas, sem fins lucrativos, com o objetivo de acrescentar ou 

mesmo melhorar algo em uma determinada sociedade; essas são compostas 

por pessoas privadas que possuem interesse público, com intuito de melhoria a 

algum campo da sociedade, o qual é merecedor de uma atenção especial do 

poder público. 

É importante destacar que o projeto já possibilitou aos jovens participantes do 

grupo de música e dança participarem de 04 viagens internacionais, mostrando 

seus valores e o reconhecimento mundial que o projeto vem trazendo para a 

comunidade e a vida desses jovens.  

O projeto ainda atua com trabalhos voltados para os presidiários da cadeia 

pública do Crato- CE, desenvolvendo o cultivo de hortas, criação de galinhas, 

manutenção de árvores frutíferas e jardins, buscando mudar um pouco a visão 

de uma unidade prisional. Vale ressaltar que o projeto foi intitulado com tal 

nome pelos próprios jovens participantes das ações sociais, já que antes de 

participar do mesmo, eles possuíam uma vida desregrada e sem sentido, e 

com a chegada do projeto, os jovens começaram a ter uma nova visão de 

mundo e a ter uma expectativa de vida melhor.  

5. Conclusão 

As ONGs são de caráter distinto e apresentam vários papéis na sociedade e 

denotam como principal característica a defesa do direito dos cidadãos e na 

promoção do desenvolvimento, atuando em proveito da melhoria da vida de 

pessoas menos favorecidas, com caráter autônomo e sem fins lucrativos. 
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Desse modo, conclui-se que o objetivo geral deste trabalho foi atingido porque 

constatamos que o projeto proporciona importante auxílio à comunidade do 

Gesso, no que se refere aos Direitos humanos, promovendo o acesso às 

políticas públicas, muitas vezes, se posicionando como precursor das 

demandas da sociedade. Também contribuindo e estimulando o debate sobre 

as políticas públicas e em torno das questões abandonadas pelas categorias 

de representatividade. A partir dos trabalhos realizados com muitos esforços e 

dedicação pelo diretor e outros colaboradores, hoje a comunidade é vista com 

outros olhos, sem tanta descriminação e preconceito. É reconhecida pelos 

projetos que ali se situam e que fazem a diferença no bairro e na vida dos que 

participam.  

6. Referências 

ABONG. Um novo marco legal para as ONGs no Brasil. Fortalecendo a 

cidadania e a participação democrática. ABONG, Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais. Brasil, Jul. 2007 

 

LOPES et al. Fomento e Colaboração: Uma nova proposta de parceria entre 

Estado e Organizações da sociedade civil.VI Congresso CONSAD de 

Gestão Pública.Brasília, 2013. 

 

MENDONÇA, Patrícia M.; ARAUJO, Edgilson Tavares. ONGs e Cooperação 

Internacional: entre a Dependência e a Busca pela sustentabilidade. In: 

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO, 29. 2005, Brasília – DF, Anais. Brasília: ANPAD.  


