
  Pode-se afirmar apacidade e a 

ser humano possui em 

da pobreza, portanto esse fato   Seg

Sposati (1997 s e costumes 

de uma sociedade. No entanto, -se de uma 

 

 

social e poder social  

No entanto, desigualdade social e a pobreza extrema,  problemas sociais que 

afetam  hoje em dia. Embora a pobreza, esteja presente em 

desenvolvido ou subdesenvolvido, lgo que afeta principalmente os 

desenvolvidos, industrializados 

  efetivas. 

  O estado da pobreza e escassez nas no Brasil, pode ser analisado a 

ajuda a construir diferentes indicadores sociais que apresenta 

 

  1), a 

se trata de 

 

 

  

que uma socie odos aqueles que se encontram 

em  

  Para os autores, 1) a pobreza que existe no Brasil 

deve-se  

simples, de falta de renda, sendo assim, 

vivendo com uma renda familiar per capita 

satisfazer suas necessidades  

 



Figura 1   

Fonte: PNDAs de 1997 a 1999 

 

  Pode-se observar pelos dados acima, que os resultados mostram que em 1999 cerca de 

vivia  em 

obreza. Dessa forma, como observa-se na tabela, 

pode ser considerados como indigentes 

pobres.  

  1) dizem que: 

ou 
aproximadamente, de 40% em 1977 para 34% em 1999. Esse valor identificado ao 

 analisada, apesar de ainda ser extremamente alto, aparenta 

na magnitude da pobreza ocorrida entre 1993 e 1995 foi menor do que em 1986. No 
resultados sustentados, com o valor da pobreza 

(BARROS; HENRIQUES; 1, p.3) 

 



(2001) a pobreza no Brasil pode 

estar relacionada de forma alternativa, ao fato de que 

continuam relativamente pobres. Isso significa que mesmo que o Brasil esteja entre os 

sez de recursos, ou o 

fato que o Brasil apresenta uma grande falha desigualdade na  

arar

alternativas. Compararam o grau de pobreza do Brasil com o grau de pobreza observado em 

per capita sim

no Brasil  om renda per capita similar. 

Isso sugere o quanto a  nacional 

afeta o Brasil. 

 

Figura 2  per capita para um conjunto selecionado 

 

Fonte:  

-se 

n per capita  brasileira 

esse valor representa menos de 10%. 



            Ao considerar 

com renda per capita semelhante  

brasileira. Sendo assim, se o grau de desigualdade  

per capita, somente 8% da 

 

Portanto, pode-se afirmar que isso se deve ao superior grau de desigualdade na 

 

 

2.2 A IDENTIDADE  

  Segundo Sposati (1997), o 

. A 

 

  

 Fitoussi e Rosanvollon 

simplificada arcaria da sociedade.  

 

Hoje, 

dificados no Brasil, como as 

 

 Pensando em 

todas essas q presentes no s, 

 



Embora se evite ,  

percebe-se que o papel do p  valorizado, e que 

este profissional precisa ser mais ativo principalmente . 

dever do Estado, as ONGS, na maioria das 

vezes, fazem o papel do Estado na vida . 

 

3. H Organ ONGs) no 
Brasil  

Landim  

g  Unidas - , com a 

finalidade de construir entidades 

a perspectiva de uma 

filosofia de trabalho intitulada desenvolvimento de comunidade. 

Brasil, especialmente  

governos de div tas as 

 

   Segundo Dulce Pandolfi (1999)

 

A . No in cio dos anos 60 

igrejas, e depois 

disso foram crescendo  

Segundo Doimo (1995), e

 

 era empregada 

no sentido organizativo conscientizador. P

 (DOIMO, 1995, p.130).  



s s de 70 e 80 as ONGs 

com o prop

democracia.  apud Paula Bittar (2007), especialista em psicologia 

omento 

 

O IPEA, fez um estudo em 2002, o qual 

observa 

lucrativos. 

 Segundo o IPEA  

sudeste sustenta 44% 

Paulo. 

As ONGs chegaram ao topo em seu surgimento, nos anos 90, diz a pesquisa. Os 

 que 62% dessas surgiram em 1990 e, entre 1996 e 2002 

essas empresas  apud 

Paula Bittar (2007), especialista da UFRJ diz que o crescimento do n

impressiona e pre  no qual seria dever do 

Estado, como estabelece a C  

  Hebe  apud Paula Bittar (2007) afirma que: 

neoliberal do estado e muitas ONGS cumprir aquilo que fosse uma 
 (  apud BITTAR, 2007, on-line) 

 

O IPEA (2002) as associadas sem 

nenhum pequeno porte, pois 77% 

enquanto isso, existem a 1% dessas 

 

 



De acordo com a pesquisa realizada no  

- ABONG (2013), A 

amentais de sem fins lucrativos, criada em 10 de 

: democracia, pluralismo, antirracista e 

antissexista. A ABONG 

 

da sociedade civil e 

a ABONG causa um entendimento com movimentos 

sujeitos e combates em prol dos direitos humanos, da democracia e da igualdade em todo o 

 

A origem da ABONG 

mo, o aumento de novos sujeitos  movimentos sociais, a 

 

A ABONG aumenta e potencializa e enriquece o debate 

alcance a recursos ticas e o dever 

 

  defende que as 

democracia, sendo assim tem o direito de serem financiadas pelo Estado, de acordo com 

 

de suas metas, a ABONG a qual 

proporciona  

 



ABONG, em 

politica :  

IGUALDADE
grupos existentes, pelo reconhecimento de que todos somos iguais, mesmo sendo 
diferentes, e com isso tendo o direito de lutar por essa igualdade. O conceito de 
igualdade luta contra todas as formas de desigualdade, entre pessoas, grupos ou 

religiosa. 

conexos. 

 
PLURALIDADE: 

 

 

produzidas pela burocracia como as dos(as) representantes eleitos(as)/nomeados(as). 
 

 
 dos diferentes grupos e 

 

resentes e 

direitos humanos que a humanidade deve exercer e ampliar. 

verdadeira democracia, que ultrapasse a formalidade dos processos eleitorais e que 

 
r, respeitando 

 (ABONG, 
2013, on-line) 
 

 

Estes 

que a ABONG possui, caracterizada por  

civil voltada para defesa dos direitos e dos bens comuns.  

A ABONG tem como objetivos proteger um sistema atualizado formado por modos de 

; combater 

todos os modos ; lutar contra todas 



as formas de desigualdades; 

internacionais comprometidos com as . 

A ABONG tem  defender os direitos humanos de um pensamento 

conversando 

internacional no pensamento de um acordo baseado nos valores da liberdade e solidariedade; 

proteger a l

icos; cooperar para o fortalecimento institucional das associadas, tendo em vista a 

das batalhas das associadas e dos 

movimentos sociais;  ambiental. 

4.  

 (2017), 

-Vida Estruturada, 

. O  

mobilizaram para s, adolescentes e seus 

familiares, 

 

, a 

cidade Estrutural  DF, obtendo o respe

 

- 

 

 

 

A Instit

oportunidade de adquirir conhecimentos e 

dos pela modelo 

para a comunidade da cidade Estrutural. 



  

 

, vespertino e matutino, os assistidos recebem duas 

  ou o lanche da tarde  ou a janta

inseridas em elaborado pela nutricionista da I  

, ,  

o Banco Mundial de Alimentos e o Se

desenvolvimento das atividades socioed

 

porte para o tipo de trabalho que ca do Distrito Federal, 

 CAS 

  

 CEBAS. 

Se s Sementes plantadas  

constatar que muitos dos assistidos que 

 

A I

realidade social na qual se encontram.  

itidas   e 

. T

de pagamento de pessoal, eriai . Ademais, ao final 

do ano, A I  



Como a  , para acompanhar o 

 empresa, acompanhando o seu capital de giro, lucro investido pelos 

.  cronograma, as 

. 

  no banco BRB. A

m todos os resultados de 

de verbas  . Existe um planejamento 

de 

 . 

 

-mail, que a 

ca 

 

Na A , os quais  

por 

cri investem no processo de 

desenvolvimentos, a fim 

. 

oficinas, sendo cada educador trabalha em  

 de 

e adolescentes em vulner  

Viver possui uma equipe de cozinheiras , mas, 

,  

Os colaboradores da  internos e 

 

dos treinamentos, os colaboradores tornam-se e multiplicadores de conhecimento, 

com as s  



Uma das oficinas ofertadas  , o qual  

destinado ao atendimento das cr  dificuldades 

circunstanciais no processo de aprendizagem. 

A oficina de Apoio P dos 

 ajudando-os 

oportunidade de procurar a ajuda em casa, uma vez que 

a e ldade e oferecer .  

A  

I  No 

entanto, o Apoio P

 

cognitivas e, portanto, ampliando sua capacidade de pensamento. 

Outra oficina  L

os momentos bons uns com os outros; 

 s de cada um; tornar o dia de cada um mais divertido e prazeroso. 

A oficina de v que tem por objetivo 

aprimorar as 

os 

da oficina, pois precis

metas. 

oficina de Hip Hop, que tem como finalidade trabalhar a timidez, 

 

desenvolver 



cultural autoconhecimento, do reconhecimento 

 

o Canto Coral, que por m a 

nas  

proporciona a conviv  , desenvolvem o 

. Algo 

muito importante a ser destacado nvolvimento do empoderamento, para que os 

 da Associ  que podem se tornar o que eles querem 

ser.  

 a ios na 

qualidade de vida. O esporte 

oferece ao  desenvolvimento 

 

A oficina de Jiu-Jitsu tem por finalidade estimular autoestima, 

modalidade busca-se 

formados. 

imo,  a oficina de Flauta Doce. Esta oficina foi 

planejada para explorar os aspectos  

Tendo por objetivo a   

 

Para Saviani (2004), o curso de Pedagogia possui como principal finalidade a 

confrontar-se 

estar viabilizando o 

.

Com esse pensamento, Gohn (2009) apontam que o educador



, 2009, p.34). 

Com as oficinas e aprendizados  os colaboradores 

fazem com  de  pa protetora . A  

empenha-se para 

mas fora dela. 

 

5. A cidade Estrutural  

(2010), a cidade  

 

: 
 

 
A fo

localidade.  

bem maior do grupo populacional que situa entre 15 e 39 anos de idade, 63,23%, do 
contingente populacional.  

-
concentra-  
Empre

 
A renda domiciliar da localidade concentra-

a um por cento.  
 

-
line) 
 

 

 

(2018), o Setor Complementar de Industrias e Abastecimento  SCIA  foi fundado em 1998, 

todas as tentativas foram falhas e no inicio dos anos 90 aquele conjunto de barracos de 

mo . No  pelo menos de 100 barracos fundamentados no 



-se, se tornando a Vila Estrutural, hoje 

 

 SCIA em janeiro de 

 

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal  CODEPLAN fez um 

levantamento em 2015 em que afirma 

dia no DF 

Estrutural tem mais de 60 anos. 

dade Estrutural conta com cinco 

infraestrutura urbana, foi inaugurada a 

 

so foi co  mapa 

 estudo 

oferece comparar dados sobre mobilid

 

por cidades ju , o mapa 

 

al 84,4% dos moradores possuem plan

enquanto na cidade E  


