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ONGs de artistas dão oportunidades a crianças e jovens do país 
 
Nos Estados Unidos, o fenômeno é comum: ricos e famosos costumam criar organizações com 
seus próprios nomes para atuar em causas socias. 
 
Já aqui no Brasil, sobretudo a partir do fim da década de 90, quando se fala em 
responsabilidade social a expressão é associada a ações corporativas. 
 
Mas, aqui também, parece que a tendência de celebridades quererem aproveitar seu poder de 
articulação para realizar ações sociais está começando a aumentar. 
 
Artistas da área musical, como Raimundo Fagner e Carlinhos Brown, atrizes como Isabel 
Fillardis, e o apresentador Luciano Huck são exemplos de personalidades que resolveram botar 
a mão na massa e hoje levam formação cultural, artística e cidadã para crianças e jovens do 
país. 
 
A pergunta é: o que move as celebridades nessa direção? Para o cientista político Ciro Torres, 
professor da PUC-Rio, embora não haja muitos dados ainda sobre este tipo de investimento 
social pessoal no país, já é possível perceber um aumento dessas iniciativas. 
 
A razão, segundo ele, tem a ver com boa intencionalidade, claro, mas, algumas vezes, 
também com modismos. 
 
Não podemos esquecer que as personalidades públicas são verdadeiras marcas e que algumas, 
querem agregar uma boa imagem ao seu nome — afirma Ciro Torres. 
 
O cantor Fagner emprestou seu nome à entidade: a Fundação Social Raimundo Fagner, que há 
10 anos oferece formação em arte e educação para crianças e jovens de Fortaleza e Orós, sua 
cidade natal. Hoje o projeto tem 370 alunos, que aprendem, entre outras atividades, a atuar e 
tocar instrumentos musicais, como flauta e violão. 
 
Ano passado, recebeu o prêmio Itau/Unicef Tecendo Redes. Para Fagner, trata-se de uma 
tradição: Em cidades pobres do interior, como Orós, é muito comum as famílias intervirem na 
área social ajudando os que precisam mais. Era assim com a minha família e a Fundação 
surgiu dando sequência a uma prática dos meus pais — conta. 
 
Já o apresentador Luciano Huck acha que cada um, independentemente de ser famoso ou não, 
deve contribuir com o que está ao seu alcance. 
 
Sou um cidadão antes de ser pessoa pública. Passei algum tempo pensando o que faria para 
contribuir e decidi que seria na inclusão de jovens no mercado de trabalho da minha área de 
atuação, o audiovisual — explica. 
 
Em 2003, ele fundou o Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias. Em 2009, o Instituto 
formou a sexta turma de jovens em atividades como figurino, produção de vídeo, iluminação, 
entre outras. Nos sete anos de trabalho, 850 pessoas entre 17 e 24 anos e com renda familiar 
de até meio salário mínimo, formaram-se no Criar, em São Paulo. 
 
Cerca de 80% deles estão empregados no mercado formal — informa Huck. 
 
A motivação de Isabel Fillardis veio da consciência ambiental. 
 
Ela estava no avião há alguns anos quando leu uma reportagem dizendo que havia americanos 
fazendo estudos sobre águas no Rio Amazonas. Fiquei indignada com aquilo e, naquele 
momento, achei que teria que fazer algo — conta a atriz, que mora em uma casa em 



Jacarepaguá onde faz reciclagem de lixo e está construindo um sistema de captação de água 
da chuva. 
 
Em 2003 ela criou a ONG Doe seu lixo, para atuar na educação ambiental em Nova Iguaçu, no 
Rio de Janeiro. A ONG pedia às empresas que doassem seu lixo e entregava os resíduos para 
cooperativa de catadores, que ganhavam dinheiro vendendo para a indústria de reciclagem. 
 
Hoje o trabalho já tem alcance nacional, por meio da parceria com o Instituto Coca-Cola. Em 
todo o país, 200 empresas doam o lixo para a organização, que trabalha com 133 
cooperativas. 
 
Além da Doe seu lixo, Fillardis criou em 2005 a entidade Força do bem, motivada pela 
experiência com o filho Jamal, portador da Síndrome de West. Trata-se de um banco de dados 
com informações de pessoas portadores de deficiência. 
 
O cadastro já tem 428 pessoas, que informam desde o tipo de deficiência até se estão aptas a 
trabalhar. A proposta é compartilhar as experiências e oferecer informações às empresas sobre 
pessoas que podem ingressar no mercado de trabalho. 
 
Mesmo antes de ficar conhecido, o músico Carlinhos Brown já investia em ações sociais. A 
primeira foi no bairro de Candeal, em Salvador, onde morou. De lá saiu o grupo Timbalada, 
organizado por ele, que acha que fazer investimentos sociais é uma questão de cidadania. 
 
Ninguém deve ter mérito por ajudar o próximo. É uma obrigação que temos de oferecer o que 
for possível para o outro. Se não for assim se torna um equívoco — afirma. 
 
É dele a Associação Pracatum Ação Social, cuja sede fica no Candeal. Destinada a oferecer aos 
jovens formação artística, principalmente na área musical, a entidade tem hoje 357 alunos e 
parceiros do porte da empresa Natura e governo do Estado da Bahia. 
 
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, n. 93, p. 19, 20 abr. 2010. 


