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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema a formação de oficineiros-

professores de um projeto desenvolvido na escola Dr. Mário Vieira Marques (CIEP) 

do município de São Luiz Gonzaga (RS). O problema de pesquisa que se buscou 

responder foi: como se ocorre a formação dos oficineiros do projeto Escola Aberta 

para a Cidadania no município de São Luiz Gonzaga/RS? Neste sentido, o objetivo 

geral do projeto foi compreender a importância dos projetos sociais para a melhoria 

da realidade e da condição de vida dos participantes do projeto Escola Aberta para a 

Cidadania, o qual ocorre na Escola Estadual de Tempo Integral Dr. Mário Viera 

Marques - Centro Integrado de Educação Pública Rio Grande do Sul (CIEP), no 

município de São Luiz Gonzaga (RS). Assim, teve como objetivos específicos: 

observar o desenvolvimento das práticas realizadas pelos oficineiros; analisar como 

se desenvolve a oficina dos oficineiros e suas diferentes formações; refletir sobre o 

papel do educador dentro do Escola Aberta para a Cidadania. A metodologia de 

pesquisa adotada neste trabalho é de abordagem qualitativa, de cunho exploratório 

e descritivo. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de campo para tanto, foram 

utilizadas como ferramentas de coleta de dados uma entrevista semiestruturada e 

um questionário estruturado. Partiu-se de uma fundamentação teórica argumentada 

em livros e documentos desenvolvidos pelo Ministério da Educação, com o tema 

específico sobre o projeto Escola Aberta. Os principais resultados encontrados 

envolvem a reafirmação de que, para que fosse possível uma melhoria no 

atendimento e desenvolvimento do projeto na instituição de ensino, se faz 

necessário que os oficineiros tenham a oportunidade de ter formações nas áreas de 

atuação no projeto. A partir disso, poderiam contribuir ainda mais com o aprendizado 

dos estudantes, alcançando níveis educativos maiores e de maior qualidade. 

 

Palavras chave: Escola Aberta. Escola de Tempo Integral. Projeto Social. 

Oficineiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT  
 

 

This paper has as its theme the training of teacher in a project developed at the Dr. 

Mário Vieira Marques School (CIEP) in the municipality of São Luiz Gonzaga (RS). 

The research problem that was sought to answer was: how does the formation of the 

workshops of the Open School to the Citizenship project take place in the 

municipality of São Luiz Gonzaga / RS? In this sense, the general objective of the 

project was to understand the importance of social projects to improve the reality and 

life conditions of the participants in the Open School for Citizenship project, which 

takes place at the State Full-Time School Dr. Mário Viera Marques - Integrated 

Center for Public Education Rio Grande do Sul (CIEP), in the municipality of São Luiz 

Gonzaga (RS). Thus, the specific objectives were: to observe the development of 

practices carried out by workshop staff; analyze how the workshop of the workshop 

workers and their different backgrounds develops; reflect on the role of the educator 

within the Open School to the Citizenship. The research methodology adopted in 

this work has a qualitative approach, exploratory and descriptive. It is, therefore, a 

field research for that, a semi-structured interview and a structured questionnaire 

were used as data collection tools. It started from a theoretical foundation argued in 

books and documents developed by the Ministry of Education, with the specific 

theme about the Open School project. The main results found involve the 

reaffirmation that, in order to improve the service and development of the project at 

the educational institution, it is necessary that the workshop workers have the 

opportunity to have training in the areas of expertise in the project. From that, they 

could contribute even more to the students' learning, reaching higher and higher 

quality educational levels. 

 

 

Keywords: Open School. Full Time School. Social project. Workshops. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como tema o projeto social Escola Aberta para a 

Cidadania desenvolvido na escola de tempo integral Dr. Mário Vieira Marques, 

situada no município de São Luiz Gonzaga, Rio Grande do Sul. Compreende-se que 

os projetos sociais são de extrema importância, tanto para o trabalho desenvolvido 

pelos oficineiros, termo utilizado para denominar aquelas pessoas que prestam um 

trabalho voluntário no programa, como para quem participa deles, pois é através de 

propostas como essa que crianças, jovens e adultos são retirados das ruas, local 

onde acontece a marginalização e, muitas vezes, drogadição. Assim, programas de 

cunho social possibilitam desenvolver atividades de lazer e também de aprendizados 

em um convívio interacional que permite aos envolvidos adquirir novos 

conhecimentos. 

 Diante desses aspectos, a temática norteadora deste estudo constitui-se em 

compreender a importância dos projetos sociais para a melhoria da realidade e da 

condição de vida dos participantes do projeto Escola Aberta para a Cidadania, o qual 

ocorre na Escola Estadual de Tempo Integral Dr. Mário Viera Marques - Centro 

Integrado de Educação Pública Rio Grande do Sul (CIEP), no município de São Luiz 

Gonzaga (RS). É importante salientar que esse programa é de suma importância 

para a comunidade, que, por sua vez, participa espontaneamente das atividades 

desenvolvidas aos finais de semana na instituição escolar. 

Este trabalho permite refletir acerca da importância dos projetos sociais que 

são desenvolvidos nas escolas e que, na maioria das vezes, passam despercebidos. 

Os quais são ofertados para a população com o intuito de mudar a realidade em que 

as pessoas, principalmente de baixa renda, vivem, pois muitos adolescentes, adultos 

abandonam um mundo de marginalidade para viver uma vida melhor, visto que por 

meio das atividades desenvolvidas percebem que podem fazer algo para gerar 

renda para sua família. 

 Assim, o objetivo geral do trabalho foi compreender como se deu a formação 

dos oficineiros do projeto Escola Aberta para a Cidadania no município de São Luiz 

Gonzaga (RS). Já os objetivos específicos da pesquisa envolveram observar o 

desenvolvimento das práticas realizadas pelos oficineiros; analisar como se 

desenvolvem as oficinas e suas diferentes formações; refletir sobre o papel do 
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educador dentro do projeto mencionado; propor, à luz dos resultados da pesquisa, 

uma formação aos oficineiros do programa Escola Aberta para Cidadania. 

O interesse em realizar esta pesquisa surgiu devido à participação como 

oficineira no projeto, onde iniciei minha trajetória com apenas 14 anos. Fiz parte do 

grupo de adolescentes e era educadora na oficina de informática, onde, durante 

anos, contribui ofertando diversos cursos. Assim, busquei compartilhar todos os 

conhecimentos para os participantes que, muitas vezes, tinham a mesma idade que 

eu, mas que pela alta vulnerabilidade não tiveram as mesmas oportunidades, as 

quais surgiam apenas por meio de projetos desenvolvidos na escola. 

Minha trajetória no projeto iniciou a partir da iniciativa de minha mãe, que já 

trabalhava na escola há 21 anos. Ela foi convidada, quando surgiu a oportunidade 

de desenvolver o Escola Aberta para Cidadania, para atuar como monitora, devendo 

abrir a escola aos finais de semana e auxiliar no trabalho desenvolvido pelos 

oficineiros, os quais seriam também convidados por ela. Desde que eu tinha três 

anos de idade minha mãe já participava avidamente das atividades escolares, então, 

minha trajetória escolar ali se iniciou, onde fiquei até o 3º ano do ensino médio, e, 

mesmo após formada, sempre participei dos eventos, festas e desfiles cívicos da 

instituição em questão.  

É mediante essa trajetória como estudantes, e devido ao trabalho 

desenvolvido pela minha mãe durante anos, por pertencermos à comunidade que 

mora ao entorno da instituição de ensino Escola Estadual de Tempo Integral Dr. 

Mário Viera Marques - CIEP, que somos conhecidas e respeitadas por toda a 

comunidade. Por isso, quando surgiu a oportunidade de participar como professora 

do projeto, com a oportunidade de compartilhar conhecimento, oportunizar 

momentos de aprendizagem, de lazer e de convívio social tranquilo, logo aceitei. 

Fiquei empolgada com a proposta, pois foi nessa escola e na sua comunidade que 

passei a maior parte da minha infância e juventude.  

 Por fazer parte do projeto mencionado e da comunidade por longos anos, 

ficou visível a importância do seu desenvolvimento, uma vez que permitiu que as 

pessoas tivessem um local de aprendizagem e lazer nos finais de semana. Nesse 

sentido, possuíam acesso à internet, a oficinas de culinária, manicure, entre outras, 

que poderiam gerar uma renda para a família. Desse modo, era esse o principal 

objetivo: tirar as crianças e os jovens da vulnerabilidade social em que se 

encontravam. Segundo o Secretário Estadual de Educação, no ano de 2003,  
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Além de integrar a comunidade escolar que vive próxima às escolas, o 
projeto colabora para a melhoria educacional, da autoestima e da 
consciência cidadã dos jovens atendidos (FORTUNATI, 2003, s.p.). 
 

Contribui ao longo de quatro anos para o desenvolvimento do projeto 

mencionado e, consequentemente, da comunidade, com isso, pude perceber o 

quanto esse projeto foi importante para o ensino na escola, que é desenvolvido de 

maneira integral e que possibilita que as crianças e os jovens permaneçam o dia 

todo na escola. Diante da participação no programa, eles aprenderam a respeitar 

mais os espaços escolares, evitando a sua destruição (o que era uma prática 

comum), visto que, ao desenvolverem as atividades nos finais de semana, 

perceberam que aquele espaço era para eles. Muitos estudantes aproveitaram os 

conhecimentos que aprenderam no desenvolver do programa, levando-os para a 

vida, gerando a sua própria renda e a da família por meio dos aprendizados que 

adquiriram ao longo das oficinas ofertadas pelo projeto. 

 Foi mediante o desenvolvimento o projeto Escola Aberta para Cidadania que 

pude refletir o quanto o papel de um educador é importante na vida das pessoas e 

como ele pode mudar a realidade de muitas pessoas apenas com o seu 

conhecimento. Por isso surgiu o interesse em me inscrever no curso de Pedagogia 

da Universidade Estadual do rio Grande do Sul, pois o projeto não foi importante 

apenas para a comunidade, para mim também foi de suma importância, visto que 

percebi o quanto sou capaz. A partir dele descobri a minha área de interesse e 

minha profissão. 

Diante das considerações expostas, para a realização deste trabalho a 

metodologia de pesquisa que foi adotada é de abordagem qualitativa, bibliográfica e 

de campo. Para tanto, foram utilizados como instrumentos de coleta de dados uma 

entrevista semiestruturada e um questionário estruturado. A revisão de literatura 

parte da fundamentação teórica argumentada considerando livros e documentos 

desenvolvidos pelo Ministério da Educação acerca do tema específico sobre o 

projeto Escola Aberta.  

Diante disso, este trabalho está estruturado em tópicos. No primeiro está a 

introdução com a contextualização do tema abordado, expondo o objetivo que 

norteou o início dessa pesquisa, a justificativa, metodologia e também a organização 

do trabalho desenvolvido. O segundo apresenta a fundamentação teórica, que busca 

destacar a importância de projetos sociais para as comunidades, bem como os 
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benefícios que possibilitam ao serem desenvolvidos, abordando, também, a 

importância do oficineiro no processo de desenvolvimento das atividades. No 

terceiro capítulo apresento a metodologia detalhada, que explica como foi a 

realização de todo o trabalho. Esse tópico é seguido da análise e discussão dos 

resultados alcançados, das considerações finais e referências.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

As políticas públicas normalmente estão vinculadas a ações do Estado, pois 

envolvem iniciativas, investimentos, prioridades e grupos sociais de uma 

determinada área ou setor, porém, não nascem de necessidades do próprio Estado, 

mas sim de demandas da própria sociedade. 

Assim, as políticas públicas são conjuntos de atividades ou ações 

desenvolvidas direta ou indiretamente pelo Estado, pode contar com a participação 

tanto de entes públicos como privados, visando assegurar determinado direito à 

cidadania. Pode-se afirmar que a função do governo é promover o bem-estar da 

sociedade, por esse motivo necessita do desenvolvimento de uma série de práticas 

em diferentes áreas, tais como saúde, educação e meio ambiente. Assim, tratam-se 

de 

 
Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 
em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações e ou 
entender por que o como as ações tomaram certo rumo em lugar de outro 
(variável dependente). Em outras palavras, o processo de formulação de 
política pública é aquele através do qual os governos traduzem seus 
propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as 
mudanças desejadas no mundo real (SOUZA, 2003, p. 13). 
 

Para que possam atingir os resultados nas diversas áreas e por fim promover 

o bem-estar da sociedade é que os governos fazem o uso das políticas públicas, 

pois elas são voltadas para a solução (ou não) de problemas da sociedade. De 

acordo com Azevedo (2003, p. 38), “política pública é tudo o que um governo faz e 

deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões”. 

Nesse sentido, é correto afirmar que as ações dos governantes selecionam as 

prioridades comunitárias, levando em consideração as demandas ou expectativas ou 

de determinada sociedade, assim, pode-se dizer que o bem-estar da sociedade é 

definido pelo governo e não por ela própria. Tal fator ocorre devido ao fato de que a 

sociedade não consegue se expressar de forma completa. De acordo com Muller e 

Surel (2004),  

 
Uma política pública é formada, inicialmente, por um conjunto de medidas 
concretas que constituem a substância “visível” da política. Esta substância 
pode ser constituída de recursos: financeiros (os créditos atribuídos aos 
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ministérios), intelectuais (a competência que os atores das políticas são 
capazes de mobilizar), reguladores (o fato de elaborar uma nova 
regulamentação constitui um recurso novo para os tomadores de decisão), 
materiais. Ela é também constituída de “produtos”, isto é, de outputs 
reguladores (normativos), financeiros, físicos (p.13).  
 

No entanto, a sociedade faz solicitações para os seus devidos representantes 

(deputados, senadores e vereadores) e eles realizam a mobilização dos membros 

do Poder Executivo (prefeitos, governadores e inclusive o próprio Presidente da 

República), eleitos pela própria sociedade, para que assim possam atender às 

demandas solicitadas pela população. Essas solicitações são apresentadas aos 

governantes por meio de grupos sociais organizados que incluem, por sua vez, 

sindicatos, entidades de representação empresarial, associação de moradores, 

associações patronais e ONGs em geral. 

É preciso compreender, contudo, que uma política pública não deve ser 

apenas considerada como um conjunto de decisões tomadas somente pelo Estado 

sem considerar a comunidade a qual será inserida. Ela deve visar, sempre, a 

melhoria de uma comunidade local, proporcionada por meio de projetos ou ações 

que beneficiem a população como um todo e que assegurem a articulação e a 

harmonização dos interesses e fins, tanto individuais como coletivos. 

Para que cada política pública aconteça é necessária a ação do Estado, pois 

cada projeto ou prática desenvolvida em prol da comunidade necessita de um 

indicador orçamentário e da escolha de qual política pública irá ser mais importante 

ou mais eficaz para a determinada comunidade onde será inserida. Nesse sentido, 

não se deve levar em consideração que os gastos, quanto maiores, qualificam a 

qualidade da política pública, mas é preciso pensar na dimensão simbólica para a 

comunidade, como irá colaborar e contribuir para o desenvolvimento cultural e social 

dos sujeitos envolvidos. 

Ao falar em transformações sociais é possível dizer que a política pública se 

torna extremamente essencial, pois promove a igualdade social nas comunidades e 

assegurar as transformações sociais, desenvolvendo valores como humanidade, 

cidadania, promoção de igualdades, coletividade, solidariedade etc. De acordo com 

Marilene Maia (apud FRITZEN, 2018, s.p.), as políticas públicas  

 
‘São mediações garantidoras dos direitos humanos e de cidadania, de 
acesso universal, construídas na relação do Estado com a Sociedade’. O 
contexto político atual ameaça constantemente as políticas públicas, uma 
vez que elas estão direcionadas ao bem-estar do conjunto da sociedade e 
não é isso que acontece. ‘Esta ameaça vem do modelo de 
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desenvolvimento, que atualmente é hegemônico e que aponta o interesse 
para apenas uma parcela da população, a que tem o poder econômico e 
político’. 
 

É possível, então, afirmar que é dever do Estado zelar pelos seus cidadãos, 

executando essa função a partir das políticas públicas, visando a solução de 

problemas existentes nas comunidades para garantir a comodidade e o bem-estar 

da população, independentemente de classe social, gênero, cor ou raça. 

Desse modo, busca-se diminuir os níveis de desigualdade social. Esse é o 

principal desafio da administração pública ao implementar as políticas públicas, pois 

por meio delas é possível modificar realidades assustadoras e a vida de crianças, 

adolescentes e até mesmo de adultos. O mais importante é perceber que a 

qualidade de vida das pessoas depende fundamentalmente do Estado, pois não 

teriam condições de sobreviver sem a sua atuação. 

Para que o Estado Social realmente exista é necessário que os cidadãos 

saibam de seus direitos e deveres, podendo exigir os cumprimentos desses, porque 

quando o estado se omite da implementação de políticas públicas, os resultados 

costumam ser desastrosos, por isso, se faz necessário que a administração pública 

tome consciência de sua função, que trabalhe em prol da coletividade. Importa 

ressaltar que não se trata de prestação de favor para os cidadãos, mas sim do 

cumprimento dos deveres para com os sujeitos, visando promover a inclusão social. 

Sem esse mínimo, as classes mais vulneráveis ficam desmotivadas e sem 

perspectiva de melhoria. 

Geralmente o povo sem cidadania, ou seja, o povo leigo, o qual não tem 

consciência de seus direitos, é o qual precisa ser tratado com mais atenção. Nesse 

âmbito, o ideal de um Estado Democrático e de Direito é constituir-se de uma 

sociedade justa e solidária, entretanto, o Brasil ainda não conseguiu atingir o ideal 

almejado diante da situação de seus cidadãos. 

 

2.2 PROJETOS SOCIAIS 

 

Quando falamos em projetos de vida ou projetos sociais logo nos remetemos 

a algo que se espera alcançar em uma situação futura, algo a ser construído com o 

tempo, ou seja, estamos falando de sonhos, visão, desejo de realizar algo com a 

finalidade de modificar uma determinada situação ou realidade. De acordo com o 
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dicionário Aurélio o termo “projeto”, quando utilizado, significa falar do desejo de 

realizar algo no futuro, um plano, ou seja, algo que primeiro é planejado para, após, 

ser colocado em execução. 

Ao mencionarmos esse termo logo o associamos ao trabalho desenvolvido 

por acadêmicos, contudo, a ideia de projeto está presente em contextos mais 

amplos e menos técnicos. Segundo Armani (2004 apud MACIEL, 2015, p. 10): 

 
Os projetos não acontecem de forma isolada; eles fazem parte de um 
processo de tomada de decisão que compreende três níveis de formulação: 
o nível dos grandes objetivos e eixos estratégicos de ação, a política (que 
em nosso estudo trataremos como planos); o nível intermediário em que os 
planos são traduzidos em linhas mestras de ações temáticas, os programas; 
por fim, o nível das ações concretas, demarcadas em tempo e espaço, os 
projetos. 
 

Todos sabemos que, diante da nossa sociedade, possuímos direitos e 

deveres, e é por meio do trabalho desenvolvido por projetos sociais que são 

ofertadas a assistência e a garantia de direitos para a população em geral. Por sua 

vez, essas iniciativas buscam realizar ações que visam a transformação positiva da 

realidade das instituições e dos instituintes.  

O funcionamento da sociedade, no mundo, depende de projetos sociais, pois 

seus benefícios são visíveis e fundamentais, uma vez que oferecem assistência a 

diversas pessoas e comunidades que, muitas vezes, não têm acesso a 

oportunidades de melhores de vida, auxiliando a população excluída tanto na área 

social, quanto econômica. 

Muitos desses projetos possuem caráter voluntário e agregam pessoas 

dispostas a trabalhar sem custo algum para o fim comum, visando buscar a melhoria 

de vida de uma parcela da população, parte do grupo de alta vulnerabilidade social. 

De acordo com Stephanou et al. (2003, p. 11),  

 
Os projetos sociais nascem do desejo de mudar uma realidade. Os projetos 
são pontes entre o desejo e a realidade. São ações estruturadas e 
intencionais, de um grupo ou organização social, que partem da reflexão e 
do diagnóstico sobre uma determinada problemática e buscam contribuir, 
em alguma medida, para “um outro mundo possível”. 
 

Assim sendo, os projetos são úteis porque colocam em prática as políticas e 

os programas na forma de unidades de intervenção concretas da realidade vivida 

pelas sociedades alvo, sendo a melhor maneira para organizar ações sociais, 

tornando-as mais compreensíveis. 
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No entanto, não raro se pensa que projeto é apenas aquele documento formal 

enviado às potências financeiras como instrumento para a captação de recursos, 

mas não, um projeto significa bem mais do que isso, ele tem o intuito de ser 

proposto como uma solução técnica para que as pessoas em geral e as 

organizações possam contribuir e atuar para combater os problemas sociais que são 

enfrentados diariamente por diversas comunidades, para tentar uma resolução de 

forma organizada e prática. 

Mesmo possuindo diversas limitações, deve-se acreditar que os projetos 

ainda assim são e continuarão sendo a forma mais adequada para promover ações 

sociais transformadoras. Assim,  

 
Diferente de uma concepção assistencial, os projetos sociais se inscrevem 
num horizonte de construção de direitos e afirmação cidadã. Sua ênfase é a 
noção de justiça social, o que somente pode ser alcançado através da 
participação e do exercício da cidadania (STEPHANOU et al., 2003. p. 25). 
 

Os projetos sociais são a ferramenta principal para delimitar uma ação social 

que está sendo realizada e, assim, consequentemente possibilitam sempre que se 

realize uma avaliação do que está sendo desenvolvido como ação, e se for 

perceptível permite mudar a direção do trabalho desenvolvido. 

Nesse contexto, é por meio de projetos sociais que o Estado possui uma nova 

forma de execução de suas políticas públicas, possibilitando, com isso, experiências 

diferenciadas e inovadoras para as sociedades, as quais não existiriam se não fosse 

pela execução de projetos sociais. Neste sentido: 

 
Ações sociais planejadas e estruturadas favorecem a participação efetiva de 
todos os setores envolvidos com a ação, especialmente aqueles que serão 
beneficiados, na medida em que exige objetivos, metas e critérios de 
avaliação bastante claros. Surge então, espaço para expressões de 
interesses e visões diferentes e de negociação e construção de consensos, 
assim como o fortalecimento do protagonismo dos setores excluídos. A 
esse processo chamamos de empoderamento (ou “empowerment”) 
(ARMANI, 2004, p. 19) 
 

Em vista disso, quando se trata da execução de projetos sociais é necessário 

refletir em torno do perfil de instituição e da comunidade com as quais o projeto irá 

atuar, levando em consideração seus aspectos culturais e sociais. Isso deve ser 

realizado para que a elaboração e execução de projeto não se torne uma ação 

isolada dentro do contexto da organização onde será inserido. 

Projetos sociais são, muitas vezes, a melhor opção social para erradicar 

alguns problemas de qualidade de vida das pessoas, pois permitem que a 
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concepção e o modo de vida dos sujeitos mudem para melhor, visto que servem 

como incentivo para muitos encontrarem seu talento, vocação ou até mesmo uma 

profissão. Eles auxiliam modificando práticas, culturas e aspectos sociais dos 

envolvidos, uma vez que muitos vêm de uma cultura marcada pelo crime e pelas 

drogas, buscando, nesse tipo de programa, um momento de lazer, esporte, cultura e 

também um modo de aprender algo para gerar sua própria renda, o que permite que 

não sigam os passos de seus antecessores e mudem a sua realidade de vida. 

Assim, os indivíduos buscam, por meio desses projetos e de quem os 

ministra, palavras de incentivo, de carinho e muitas vezes de amor. Isso também 

demarca a importância dessas ações para as sociedades, para que se possa 

contribuir com a mudança da realidade de muitas crianças, jovens e adultos, 

mostrando que todos podem modificar sua vida se acreditarem e tiverem 

perseverança. 

Para isso, se faz necessário possuir uma organização que desenvolva 

atividades através de um planejamento estratégico, o qual pode possibilitar uma 

base sólida sobre o conhecimento do contexto da comunidade onde a organização 

atua, bem como ressaltar suas forças e fraquezas para que se possa atuar no que 

realmente é necessário e que irá fazer a diferença para os cidadãos participantes 

dos projetos desenvolvidos. 

Outro aspecto importante para o sucesso no desenvolvimento de um projeto 

social é a participação de todos os envolvidos na organização, incluindo a equipe 

gestora e, principalmente, o público alvo do projeto, ou seja, para quem o projeto foi 

pensado e desenvolvido, para que possam alcançar os fins propostos. Armani 

(2004) 

 
“Destaca que a participação do público alvo ou cidadão beneficiário do 
projeto na sua gestão pode ser considerada um fim em si mesmo, uma vez 
que não podem ser considerados resultados positivos aqueles que 
acontecem sem que haja o devido envolvimento e participação dos 
potenciais beneficiários das ações do projeto (apud FRITZEN, 2018, s.p.). 
 

Desse modo, podemos destacar que a participação ativa precisa ser inserida 

na cultura e na estrutura de projetos sociais como elemento facilitador para a 

construção de relações sociais, pois é mediante essa participação que o cidadão 

desenvolve o seu convívio social e adquire novos conhecimentos e habilidades. 
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No entanto, os projetos idealizados não podem ser algo isolado, uma vez que 

só fazem sentido na medida em que fazem parte de programas ou políticas mais 

amplas, assim, segundo Armani (2004) 

 
[...] para que um projeto possa ter maior chances de êxito, é fundamental 
que o estilo e a cultura de gestão que o orienta sejam baseados em: uma 
atitude de reflexão crítica, de aprendizado e de investigação permanentes; 
dinâmicas que possibilitem diferentes formas e níveis de participação de 
todos os envolvidos; flexibilidade para experimentar, adaptar e para inovar, 
de forma que os instrumentos metodológicos usados para gerir um projeto 
(objetivos, resultados, indicadores, atividades, recursos,, prazos, etc), não 
se tornem uma camisa de força (apud FRITZEN, 2018, s.p.). 
 

A gestão do projeto deve considerar, desse modo, o uso de procedimentos de 

reflexão em seu processo, para que possa compreender melhor a problemática que 

será enfrentada durante o desenvolvimento do projeto, para que, assim, possa 

promover a a transformação da realidade dos sujeitos de maneira efetiva. 

 

2.3 TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 

Ao procurar no dicionário a palavra “voluntário” aprende-se que vem do latim 

voluntarius e significa “aquele que age por vontade própria”, uma vez que voluntas, 

também do latim, quer dizer vontade. O site voluntarios.com.br menciona a definição 

do termo segundo a Organização das Nações Unidas (ONU): 

 
O voluntário é o jovem ou adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao 
seu espirito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a 
diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social, ou 
outros campos (VOLUNTÁRIOS, s.d., s.p.). 
 

Desde o ano de 1985 a Organização das Nações Unidas instituiu o dia 5 de 

dezembro como o dia internacional do voluntário, com o objetivo de promover em 

todo o mundo ações de voluntariado.  

O trabalho voluntário, assim denominado por se tratar de um trabalho 

espontâneo e sem remuneração, trata-se do desenvolvimento de ações de cunho 

social e comunitário em que todas as atividades se revertem a favor do serviço e 

trabalho com objetivos escolares, esportivos, culturais, entre outros. Esse tipo de 

trabalho visa somente o bem-estar social das comunidades envolvidas. 

Ser voluntário não envolve ter como objetivo qualquer prestígio salarial ou 

crescimento profissional, apenas prestígio social, visto que quem trabalha realizando 

essas ações ajuda quem realmente necessita, ou seja, comunidades de alta 
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vulnerabilidade social, e fazem isso para promover um mundo mais justo e também 

mais solidário.  

Esse tipo de trabalho tem crescido muito atualmente, principalmente a partir 

das organizações não-governamentais, que são entidades que não possuem fins 

lucrativos e realizam diversos tipos de ações solidárias para grupos específicos de 

pessoas ou comunidades. Elas atuam em diversas áreas como saúde, educação, 

entre outras, fazendo parte do terceiro setor, que é um termo sociológico utilizado 

para definir essas organizações de iniciativa privada sem fins lucrativos e que 

prestam serviços de caráter público. 

O voluntário, desse modo, é visto socialmente como aquele que proporciona 

que a sociedade veja como problema dela o que geralmente veria como algo 

distante de sua realidade. Esse tipo de ação social voluntária é considerada por 

estudiosos das diferentes áreas do conhecimento como um novo espaço para a 

transformação social. 

Assim, é um trabalho apropriado para as pessoas que tem como sua índole o 

bem, pois ajudar o próximo é uma das ações mais bonitas que alguém pode realizar. 

Ao desenvolver esse tipo de trabalho é comum ouvir questionamentos, tais como 

“por que você está fazendo esse tipo de trabalho se não recebe salário para isso? ”; 

“por que não usa esse tempo que está aqui para arrumar um trabalho que seja 

remunerado? ”, dentre outros. Esse tipo de trabalho é regulamentado no nosso país 

pela Lei 9.608/1998 que explica que trabalho voluntário é considerada 

 
[....] atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública 
de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que 
tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 
assistência à pessoa (BRASIL, 1998, art. 1). 
 

Nesse contexto, o voluntário tem como objetivo transmitir valores como 

cidadania e solidariedade através da prática social que desenvolve, e buscar 

soluções para os problemas independentemente de qual seja a ordem social. 

Muitas vezes, ao desenvolver o trabalho ao longo dos quatro anos como 

oficineira do Projeto Escola Aberta, ouvi os questionamentos ressaltados acima, pois 

o trabalho era desenvolvido no sábado e domingo e eu tinha a mesma idade que 

muitos dos meus alunos, como já dito anteriormente. Assim, era incomum que 

alguém de 14 anos usasse seu próprio lazer para estar ali oferecendo as oficinas ao 

invés de estar saindo com os amigos, com a família etc.  
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2.4 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 
O trabalho voluntário começa a despontar no Brasil, no início do século XX, 
a partir da necessidade de amparo e auxílio aos mais necessitados, 
sobretudo em razão das epidemias e de diversas doenças que acometiam a 
população mais carente. De início este trabalho foi predominantemente 
realizado por mulheres, geralmente por damas da sociedade ligadas à igreja 
católica (CENTRO DE VOLUNTARIADO DE SÃO PAULO, 2001, s.p.). 
 

 O trabalho voluntário pode ser classificado como algo de suma importância, 

não somente pelo impacto que pode causar na vida dos menos afortunados, aqueles 

que se encontram no grupo de pessoas de alta vulnerabilidade social, mas também 

na vida de quem desenvolve esse tipo de atividade. 

Acredita-se que pessoas que são voluntárias tendem a ser mais tolerantes, 

empáticas e excelentes profissionais. A partir disso, é possível destacar algumas 

possibilidades na vida de quem opta por realizar esse tipo de trabalho, como, por 

exemplo, o diferencial em processos seletivos, porque várias empresas encaram o 

trabalho voluntário como um fator positivo, pois é provável que a pessoa se importa 

com os outros e também possui algum tipo de experiência em lidar com a 

sociedade, nesse quesito desenvolve sua postura profissional, responsabilidades e o 

principal, a interação social. 

Outro exemplo que pode ser citado é o incentivo ao autoconhecimento, pois 

quando praticamos diferentes atividades que se encontram fora da nossa zona de 

conforto é possível perceber certas mudanças em nossas atitudes. Ajudar o próximo 

faz com que tenhamos mais experiência, a partir da qual torna-se fácil conhecer a si 

mesmo. 

Sem dúvida, o principal benefício que se tem ao desenvolver um trabalho 

totalmente voluntário é aquele que a sociedade acaba adquirindo, visto que é capaz 

de mudar a realidade de uma sociedade, afetando aos envolvidos de uma forma 

benéfica e mudando a vida de diversas famílias e comunidades. Assim, com esse 

trabalho é notável que alguém se importa com os envolvidos. 

O voluntariado é, dessa maneira, uma ótima oportunidade de criar conexões 

importantes, pois através disso é possível conhecer outras pessoas que pensam 

igual, criando, muitas vezes, laços de amizade que duram uma vida toda. Por 

diversas razões, o trabalho desenvolvido dá suporte às pessoas envolvidas e 

permite que acreditem em um mundo melhor e em uma vida melhor. Nesse sentido, 
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é através dessa vivência, dessa troca de experiências, também de desabafos, que 

se constituem seres humanos melhores e sociedades melhores.  

 

 

 

2.5 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (CIEP) 

 

A educação sempre passou por diversos desafios e em 1985, visando 

resolver alguns deles, surge o Programa Especial da Educação (PEE). Segundo 

Ribeiro (1986, p. 35): 

 
O grande objetivo, a ser cumprido dentro do quadriênio do mandato 
governamental, é consolidar um ensino público moderno, bem aparelhado e 
democrático, capaz de ensinar todas as crianças a ler, escrever e contar, no 
devido tempo – e com a correção desejável. 
 

Com a intenção de dar conta desse propósito, o governo propõe várias metas, 

a principal delas diz respeito diretamente à construção de quinhentos CIEPs até 

março de 1987. Nesse âmbito, o CIEP é tido como o projeto mais arrojado 

apresentado como a primeira experiência brasileira de escola pública que 

desenvolve seu trabalho em tempo integral, logo, a criança permanecia na escola 

manhã e tarde, com direito a quatro refeições diárias. Esses Centros Educativos 

geralmente são localizados em regiões onde se concentram a maior parte da 

população de alta vulnerabilidade social. 

Assim, o intuito era que se apresentassem como um padrão que pudesse ser 

generalizado a médio e longo prazo, para que, no futuro, todas as escolas da rede 

pública funcionassem dessa maneira. Com isso, buscou-se ajustar a clientela de 

baixa renda ao sistema educativo. 

Por sua vez, os CIEPs propõem respeitar os direitos das crianças e assumir 

diversos fatores pelos quais os alunos não permanecem nas escolas ou não 

conseguem se desenvolver e obter o rendimento adequado, como desnutrição, 

dificuldades para a aquisição do material escolar, entre outros aspectos. Trata-se de 

um ensino que visa principalmente garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas 

as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural, e que visa formar 

cidadãos mais críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos e com os outros. 
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A discussão sobre a educação integral é algo que está cada vez mais 

presente na agenda das escolas brasileiras, especialmente nas escolas públicas, 

inserida tanto em projetos políticos de governo, como em propostas por entidades 

da sociedade civil. Dessa forma, esse modelo educacional e suas práticas ganharam 

mais efetividade ao se almejar a melhoria da qualidade de ensino no Brasil. 

Diante disso, as escolas de tempo integral surgiram de uma política pública 

regulamentada pelo Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014. 

Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Goiás (2017, s.p.): 

 
O PNE, firmado pela Lei 13.005 de junho de 2014, prevê que até 2024 
a educação em tempo integral seja ofertada em, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte 
e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

 

A referida Lei também estabelece que os alunos devem permanecer na 

escola um tempo igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano letivo. 

Ressalta, também, que as secretarias de educação responsáveis pelo atendimento 

na escola devem priorizar o atendimento da educação em tempo integral para os 

sujeitos que fazem parte de comunidades pobres ou que se encontrem em situação 

de vulnerabilidade. 

A educação integral, nesse sentido, promove diversas vantagens para os 

estudantes, pois as crianças permanecem por mais tempo no âmbito escolar, o que 

proporciona o aumento do rendimento escolar, amplia os seus conhecimentos com 

atividades extras. Além disso, podem sanar suas dúvidas e ser acompanhadas por 

profissionais da educação por mais tempo.  

Já para os pais facilita a rotina de trabalho, pois não precisam se preocupar 

com seus filhos enquanto estão no trabalho, podendo garantir tranquilamente o 

sustento da família. Com a escola em tempo integral é possível ter mais liberdade 

para a vida profissional, pois a criança está em um ambiente propício para o 

desenvolvimento educacional e social. 

No entanto, é necessário salientar que as escolas de tempo integral possuem 

algumas desvantagens, a principal delas se refere ao fato dos pais acreditarem que 

a escola é a única responsável pela educação de seus filhos, visto que passam 

grande parte do seu dia no ambiente escolar. Nesse sentido, é de suma importância 

manter a relação família-escola e estabelecer a ideia de que as duas partes 

necessitam estar presentes no desenvolvimento do aluno. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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Outro fator que deve ser levado em consideração é o fato de que as crianças 

estão sempre em constante aprendizado, em constante evolução. O que hoje eles 

achavam interessante e divertido, amanhã pode passar a ser algo chato e que não 

desperta o seu interesse. Por esse motivo as escolas de tempo integral devem optar 

por um planejamento pedagógico bem estruturado, que proporcione, aos 

estudantes, atividades diferentes e dinâmicas. 

Os CIEPs, diferentes de outras escolas da rede pública de ensino, mostram 

para os jovens e adolescentes uma possibilidade de melhoria de vida. Possuem a 

capacidade de instruir as crianças por meio de oficinas que, no futuro, podem se 

tornar sua profissão e garantir o sustento de suas famílias. Ademais, a partir das 

diversificadas atividades realizadas nessas instituições é possível notar que a 

evasão escolar deixa de acontecer em grande quantidade, pois as dificuldades que 

essas comunidades muitas vezes encontram é que as escolas são muito distantes 

de suas residências e realidades. 

 

2.6 O PROGRAMA: ESCOLA ABERTA PARA A CIDADANIA 

 

A educação é um pilar imprescindível para a transformação da sociedade em 

geral, assim, é possível afirmar que qualquer projeto de sociedade passa por ela. 

Nesse mesmo contexto, se torna fundamental quando falamos em estratégia de 

mudança social, pois transforma-se em transmissora de desenvolvimento e 

fortalecimento da democracia exercida pela comunidade social, reduzindo, assim, a 

desigualdade cultural, social e econômica. 

O programa Escola Aberta tem como intuito principal descontextualizar a 

educação escolar tradicional a partir da promoção de um novo significado de escola, 

utilizando o espaço estrutural para o desenvolvimento de atividades que visam a 

formação, cultura, esporte e lazer para os alunos das escolas públicas e para suas 

comunidades locais. Assim, o projeto busca a formação integral do cidadão, visando 

destruir o muro simbólico que existe entre a instituição escolar e a comunidade. 

Desse modo, volta-se para que se possa obter uma abordagem metodológica 

e estratégias pedagógicas que privilegiem o conhecimento local, informal, o saber 

popular e a cultura regional da comunidade em que se insere. Com isso, pode se 

superar o ciclo de exclusão ao qual a educação está presa, colaborando para a 



27 

 

reversão do quadro de violência da atual sociedade e para o incentivo à construção 

de espaços responsáveis de cidadania. 

Com esse intuito, o projeto é formado por diversos conceitos, tais como a 

apropriação democrática do espaço público, valorização das culturas locais, 

celebração das diferenças e socialização do saber como promoção de autonomia e 

participação social. Pode-se salientar, também, que por esses motivos o projeto é 

implantado em áreas urbanas que possuem um alto índice de risco de 

vulnerabilidade social, tendo como principal intenção retirar os jovens das ruas e 

ocupar o tempo desses no espaço público. Por isso desenvolvem-se diversas 

atividades de esporte e lazer, para proporcionar a socialização com diferentes 

grupos de pessoas e comunidades, permitindo que transformações profundas 

aconteçam no cotidiano da população envolvida no projeto. 

Nesse sentido, é possível afirmar que além da comunidade utilizar a 

instituição nos finais de semana para a prática de esportes e para aprendizado, a 

concepção de comunidade escolar se amplia, pois inclui outros atores na escola, tais 

como a família dos alunos e os moradores locais, que passam a estabelecer um 

vínculo com o cotidiano da instituição, essa que, por sua vez, os estimula à 

participação das decisões e na colaboração para aumentar a qualidade das 

atividades escolares dos estudantes. 

Segundo dados do Programa Escola Aberta (BRASIL, 2007, p. 10): 

 
“O que aqui se apresenta é o pensamento educativo proposto como 
fundamentação para as ações de um programa governamental que se 
iniciou em outubro de 2004, e atualmente inclui 1.561 escolas, em todas as 
regiões brasileiras. Atuar a partir das pequenas comunidades e ampliar as 
ações, integrando-as com outras ações educativas complementares do 
governo, estabelecendo parcerias em todas as instâncias de administração 
pública, essa é a estratégia do Programa Escola Aberta, que é executado 
de forma descentralizada a partir da adesão das escolas participantes e de 
envolvimento das comunidades”. 
 

O programa propõe que a escola seja a mediadora das diferenças presentes 

nas comunidades, com o intuito de atender aos grupos sociais conforme seus 

interesses e necessidades e possibilitar o desenvolvimento das habilidades, tanto 

profissionais, como sociais. 

Por esse motivo, busca a valorização da comunidade e a inclusão de 

diferentes grupos sociais, como, por exemplo, os oficineiros, que usam os seus 

talentos em colaboração com o programa. Tratam-se de pessoas que fazem parte 

da comunidade e adentram no programa para estimular a participação da 
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comunidade local nas atividades realizadas durante o final de semana. Ainda, há a 

possibilidade dos professores participarem desse momento, para vivenciar a 

informalidade educativa, podendo sair da rotina escolar tradicional e propiciar a 

criatividade, a alegria, a expressão cultural e a socialização das crianças, dos jovens 

e dos adultos. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Este estudo consiste em uma pesquisa de abordagem qualitativa, de cunho 

exploratório e descritivo. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de campo. De acordo 

com Gil (1994), 

 
A pesquisa qualitativa é definida como pesquisa que busca características, 
se familiarizar com as questões pesquisadas, em um sentido de qualidade, 
não buscando quantidade. 

 

A pesquisa qualitativa é caracterizada por ter foco relacionado ao caráter 

subjetivo do objeto que será analisado, buscando, assim, compreender o 

comportamento das pessoas a partir do estudo de suas particularidades e 

experiências individuais, subjetivas. Logo, visa entender um fenômeno de forma 

mais profunda, com descrições, comparações e interpretações. 

A escolha pela pesquisa qualitativa deu-se pela natureza investigativa do 

trabalho, que tem como objetivo descobrir de que forma se dá a formação dos 

oficineiros do Projeto Escola Aberta para a Cidadania realizado na escola CIEP do 

município de São Luiz Gonzaga.  

Segundo Fonseca (2002), a coleta de dados faz parte da pesquisa, e é 

através dela que o “pesquisador procura obter informações da realidade recorrendo 

a instrumentos de pesquisa” (p. 57). Assim, para essa etapa foram utilizados como 

instrumentos um questionário estruturado e uma entrevista semiestruturada. Para 

tanto, o convite para participar da referida pesquisa foi direcionado apenas para 

aqueles oficineiros que atuaram no projeto por mais tempo desenvolvendo 

atividades e participando da construção das mesmas, pois durante a trajetória de 5 

anos de desenvolvimento do programa, passaram pela escola diversos oficineiros, 

pois o trabalho era realizado de forma voluntaria e livre onde muitas vezes os 

oficineiros acabavam optando por não participar mais, o que demandava a procura 

de um novo oficineiro, nesse sentido foi convidada também a monitora do projeto, 
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pois era a responsável por abrir a escola todos os finais de semana, auxiliar os 

oficineiros no trabalho desenvolvido, efetuar a compra de materiais e também por 

selecionar os oficineiros.  No entanto, apenas a monitora aceitou o convite para 

participar da entrevista, enquanto que os oficineiros alegaram que se sentiam 

despreparados para expressar suas opiniões e optaram por não realizar a entrevista, 

assim, apenas responderam ao questionário. 

Como procedimento de realização desta pesquisa, foram seguidas as 

seguintes etapas: construção do questionário; contato com os oficineiros 

convidando-os a participar; recolhimento dos questionários respondidos; realização 

de entrevista semiestruturada; e a análise dos dados coletados. Os procedimentos, 

segundo Fonseca (2002), “devem ser selecionados levando em consideração o que 

se pretende coletar e verificar” (p. 57). 

A escolha pelo desenvolvimento de um questionário para nortear a pesquisa 

deu-se por dois fatores tais como: possibilita uma coleta de informações da 

realidade, permite que as pessoas as quais foram convidadas a participar da 

pesquisa, respondam no momento qual julgarem mais conveniente o que se sintam 

mais à vontade, nesse sentido as indagações propostas pelo questionário foram 

constituídas de acordo com o que era vivenciado no desenvolvimento das atividades 

do projeto “Escola Aberta”. 

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Nesse sentido o questionário é a melhor forma para o conhecimento de 

diferentes opiniões, o mesmo possibilita com que as pessoas as quais serão 

pesquisadas fiquem mais à vontade ao participarem. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 INTERAÇÃO PRESENTE NO PROJETO ESCOLA ABERTA 

 

O projeto Escola Aberta para a Cidadania é a execução de uma política 

pública que visa beneficiar a população. Assim, ele oportuniza à comunidade e às 

pessoas que vivem em torno da escola a utilização do espaço para a realização de 

diversas oficinas, tais como futsal, culinária, vôlei, manicure, entre outras. Seu 

principal objetivo é promover a educação, o lazer, a cultura, o esporte e a formação 

para o trabalho à comunidade em geral, especialmente, aos jovens e adolescentes 

que estão construindo a sua vida profissional e seu futuro. 

A partir disso, pode-se destacar que o programa promove e amplia a 

integração entre a escola e a comunidade, pois é por meio das oficinas ofertadas 

aos finais de semana que a comunidade em geral percebe que a instituição escolar 

está disponível para ser utilizada. Isso proporciona momentos de lazer e de 

aprendizagem, além de ricas trocas de experiências de vida, pois o projeto aceita a 

participação de pessoas de diversos bairros e localidades da cidade e de 

diversificadas faixas etárias, atendendo desde a criança ao idoso. 

As oficinas são elaboradas de acordo com a necessidade local da 

comunidade onde está localizada a escola em que o projeto se insere, sendo que 

normalmente são realizadas em comunidades e bairros onde há alta vulnerabilidade 

social e onde o principal fator é o desemprego e a marginalização. O intuito é, com 

isso, mudar essa realidade, oportunizando que a comunidade vise outra expectativa 

de vida por meio do aprendizado que as oficinas possibilitam. 

A interação que o projeto abrange é de suma importância para o 

desenvolvimento do ser social, pois é instigada a vivência com pessoas de 

diferentes comunidades e que possuem culturas diferenciadas, de tal modo, ocorre 

trocar muito ricas de conhecimento, experiência de vida e aperfeiçoamento do 

convívio social.  

A realização do referido projeto repassa para os participantes que o mundo 

social é composto de características culturais e também de estruturas interacionais. 

Não obstante, se promove o processo de socialização que acontece no convívio 

diário. Ao questionar o oficineiro um acerca dessa interação no projeto, foi possível 

obter a seguinte resposta:  
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“Por meio do convívio, eles trocam conhecimentos, aprendem a se 
relacionar com o outro e constroem valores como, cooperação, 
solidariedade e respeito. A boa interação entre os alunos é fundamental na 
construção de aprendizagens significativas”. 
 

Nesse sentido, é possível ressaltar que, por meio do convívio que lhes é 

proporcionado durante a realização das oficinas ofertadas, os oficineiros trocam 

conhecimentos empíricos e teóricos, aprendem a se relacionar melhor com o outro, 

aprendem a respeitar e/ou praticar valores como cooperação, solidariedade e 

respeito uns pelos outros. Essa interação faz-se necessária para que o 

desenvolvimento da criança se torne algo prazeroso e para que ela construa, assim, 

aprendizagens significativas no decorrer das atividades, do trabalho em grupo e da 

vivência com o outro. 

Esse processo de socialização e de interação com o outro, apesar de ter 

início na infância, não termina quando se torna adulto, em cada etapa da vida as 

experiências são diferentes, portanto, esse processo sempre está em avanço. Nesse 

sentido, pode-se destacar que a educação é por si só um processo social, pois é 

através da convivência com o outro, da troca de conhecimentos, que se torna 

possível a construção de valores. Dessa forma, de acordo com John Dewey (1979, 

p. 32), “a educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação 

para a vida, é a própria vida”.  

Com base na abordagem desse autor, pode-se perceber que são os 

processos sociais que possibilitam a evolução da educação, sua melhoria e até 

mesmo construção. No decorrer dos anos acreditamos que todo o processo de 

socialização e aprendizado ao qual estamos sujeitos desde o nosso nascimento 

serve para que nos preparemos para o que está por vir na longa caminhada da vida, 

porém, nos passa despercebido que não se trata disso, naquele momento já 

estamos a viver a própria vida, pois a educação trata-se do processo de viver. O 

indivíduo passa por desafios importantes para o seu desenvolvimento e está em 

constante processo de aprendizagem.  

A partir dessas compreensões, ao desenvolver o projeto torna-se possível 

perceber que a interação para a participação das oficinas, ou até mesmo para rodas 

de conversa, se dá pela socialização que os indivíduos já possuem fora do ambiente 

onde o projeto está sendo desenvolvido, pois, como se trata de uma comunidade, a 

maioria dos participantes se conhece e tem afinidades já formadas no convívio 

diário. 
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Assim, consequentemente acabam por se formar grupos de acordo com a 

faixa etária, sendo que isso acontece de forma espontânea: eles mesmos acabam 

por decidir com quem querem realizar as atividades, o que permite esse caráter é 

que as oficinas são ofertadas de maneira livre. 

Já o oficineiro dois, acerca do mesmo questionamento, respondeu que: 

“percebo essa interação de acordo com o nível de idade de cada sujeito, formam-se 

3 grupos com afinidades a fim para desenvolver uma específica atividade, 1º grupo: 

crianças; 2ºgrupo: adolescentes; 3ºgrupo: adultos”. 

Pode-se, então, destacar que em cada fase da vida existem necessidades 

sociais e biológicas que estão ligadas à nossa faixa etária e ao meio social em que 

vivemos. Assim, para que o convívio social seja mais harmonioso, é perceptível que 

crianças prefiram ou tenham mais afinidade com crianças, adolescentes com 

adolescente e assim sucessivamente, pois se encontram no mesmo processo de 

desenvolvimento desse outro ser social. 

 Ao nos depararmos com a situação de uma criança desenvolvendo atividade 

com um adolescente, por exemplo, o adolescente, por sua vez, não vê “graça” ou 

não se sente atraído pelo processo, pois provavelmente já realizou alguma atividade 

parecida quando era menor. Por isso é possível afirmar que os fatores biológicos, 

históricos ou até mesmo sociais influenciam na formação do sujeito, mas, sozinhos, 

não determinam a sua constituição (VYGOTSKY, 2001). Como afirma Vygotsky 

(1998, p. 63): “o comportamento do homem é formado por peculiaridades e 

condições biológicas e sociais de seu crescimento”.  

Neste mesmo sentido, a aprendizagem, seja ela da criança, adolescente ou 

adulto, não tem como ocorrer de maneira isolada. Para que ela aconteça se faz 

necessário que o indivíduo seja participante de um grupo social, onde, ao conviver 

com outras pessoas, efetua trocas de informações, experiências e vivências e, 

dessa forma, consegue construir o seu conhecimento conforme o desenvolvimento 

biológico e psicológico. Para Vygotsky (2001): 

 
A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria 
impossível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas, e 
de seu arranjo orgânico. As raízes do desenvolvimento de duas formas 
fundamentais, culturais, de comportamento, surge durante a infância: o uso 
de instrumentos e a fala humana. Isso, por si só coloca a infância no centro 
da pré-história e do desenvolvimento cultural (p. 61).  
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Essa abordagem do autor salienta que a interação tem um papel fundamental 

no desenvolvimento social e da mente de cada um. A partir da interação entre 

diferentes sujeitos, de diferentes faixas etárias, acabam estabelecendo-se processos 

de aprendizagem e, por consequência, o aperfeiçoamento das estruturas mentais 

que já existem desde o seu nascimento, mas que precisam ser desenvolvidas. 

Diante disso, é necessário que o ser humano possua contato com outras pessoas 

para incrementar e construir novos conceitos. 

O oficineiro três, por sua vez, respondeu que: “além da inclusão de várias 

idades o conhecimento enriquece os alunos de menor idade, podemos notar 

também que isso fez as pessoas terem uma visão diferente e conhecer a realidade 

de muitas pessoas e crianças”.  

Desta forma, pode-se destacar que o projeto contribuiu, para essa pessoa, 

para uma aprendizagem igualitária, que, independentemente das idades de seus 

participantes, busca a construção de valores, utilizando os que já possui e os 

aperfeiçoando com a prática do convívio social, do trabalho em grupo e também da 

solidariedade. 

A criança, antes de ingressar na escola, participa do grupo familiar, do grupo 

da comunidade e demais grupos que estão relacionados e ligados a sua família, 

porém, é no ambiente escolar que o processo de interação é intensificado, pois a 

frequência de encontros com diferentes pessoas, de diferentes faixas etárias, faz 

com que a experiência seja diferenciada de qualquer outra vivência tida até então.  

Nesse contexto, segundo Vygotsky (1998), o desenvolvimento cognitivo do 

aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros 

indivíduos e com o meio.  Por isso, interação é parte importante no que refere-se ao 

desenvolvimento cognitivo do sujeito, pois é através dessa troca social que a criança 

se desenvolve e compreende a estrutura cultural da sociedade. Por exemplo, um 

adulto não deve e nem pode se comportar como uma criança de quatro anos, e esse 

processo ele aprendeu ao longo de seu desenvolvimento, na relação formulada com 

os outros e com o meio. 

Neste contexto, o oficineiro quatro respondeu: “uma participação integrada 

entre alunos e oficineiros e um bom desenvolvimento nas oficinas”. 

Tal compreensão demonstra que há interação entre as partes envolvidas na 

ação do projeto estudado em questão. Nesse caso, há interação entre o oficineiro e 

os participantes das atividades propostas, pois eles interagem nos pares ou em 
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grupos. Desse modo, ambos se influenciam e determinam seus comportamentos 

sociais. Isso possibilita com que as oficinas possuam um bom andamento devido ao 

diálogo, à compreensão e ao respeito que são formulados a partir dessa interação 

recíproca entre as partes.  

Nesse sentido, Piaget (1973) expressa sua concepção acerca da interação 

social: 

 
“Toda interação social aparece assim como se manifestando sob a forma de 
regras, de valores, de símbolos. A sociedade mesma constitui, por outro 
lado, um sistema de interações, começando com as relações dos indivíduos 
dois a dois e se estendendo até às interações entre cada um deles é o 
conjunto dos outros, e até às ações de todos os indivíduos anteriores, quer 
dizer de todas as interações históricas, sobre os indivíduos atuais”. 
(PIAGET, 1973, p. 40). 
 

Essa definição possibilita explicar a sociedade como um conjunto de 

totalidades humanas que acabam se desenvolvendo considerando o grau de relação 

que estabelecem. Isso porque é a sociedade que acaba constituindo um sistema de 

interações que começa, por sua vez, com poucos indivíduos e se estende até a 

relação se transformar em um coletivo. 

O processo de desenvolvimento do indivíduo acontece por meio de uma 

interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da criança com o meio 

em que vive.  

Assim, acerca do questionamento feito, a monitora do projeto diz que “a 

interação se dava de forma prazerosa numa troca de experiências vividas entre os 

participantes, agregando conhecimentos empíricos de cada etapa de vida”.  

Destaca-se, portanto, que a interação proporcionada no desenvolvimento das 

atividades é prazerosa e proporciona a troca de experiências e o aprendizado. É 

através disso que se cria uma educação democrática, fora do contexto escolar 

tradicional, visto que o projeto Escola Aberta para a Cidadania abre a escola nos 

finais de semana e oferta oficinas de diferentes eixos que acabam possibilitando a 

mudança de perspectiva de vida, como já ressaltado anteriormente. 

 

4.2 APRENDIZAGENS PRESENTES NO PROJETO ESCOLA ABERTA 

 

As crianças possuem um papel ativo e são os próprios responsáveis pela 

construção de seu conhecimento, nesse sentido, pode-se perceber que desenvolve 

diferentes tipos de aprendizagem ao longo da vida. Assim, o segundo 
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questionamento feito foi acerca das aprendizagens que o projeto proporciona, sendo 

que o oficineiro um respondeu que: “toda criança possui seu próprio ritmo de 

aprendizagem, toda criança apresenta a sua evolução no seu tempo”. 

Com base nessa resposta, percebe-se que o participante compreende que 

cada criança possui o seu ritmo quando se trata de aprendizagem, seja ela no 

âmbito escolar ou não. A aprendizagem é o processo pelo qual nós seres humanos 

adquirimos habilidades, conhecimentos, comportamentos e valores sociais, esse 

processo se inicia na infância, nos primeiros dias do bebê, e acaba impactando toda 

a vida do ser humano. Neste sentido: 

 
“Muitas pessoas confundem construção de conhecimento com 
aprendizagem. Entretanto, aprender é algo muito mais amplo, pois é a 
forma de o sujeito aumentar seu conhecimento. Nesse sentido, a 
aprendizagem faz com que o sujeito se modifique, de acordo com a sua 
experiência”. (LA ROSA, 2003 apud UFBAC, s.d., s.p.). 

 

Ao mencionar o termo aprender é possível notar que as pessoas o confundem 

com a construção do conhecimento, porém, aprender é algo totalmente mais amplo, 

pois é por meio disso, do convívio com o outro e da sua troca de experiências e 

concepções, que o indivíduo amplia o seu conhecimento. 

Já o oficineiro respondeu que: “percebo mudanças no aprendizado a questão 

da interação entre participante e oficineiro, o respeito pelo ser humano e pelo 

espaço destinado a desenvolver o projeto”. 

Os projetos sociais inseridos nas comunidades têm grande relevância na 

formação integral do indivíduo e têm o poder de mudar realidades de crianças, 

jovens e também adultos que, muitas vezes, são duras. Assim sendo, é a partir da 

interação social que os indivíduos desenvolvem sua comunicação, estabelecendo os 

seus contatos sociais e criando possivelmente uma rede de relações, a qual 

determina comportamentos sociais.  

O oficineiro três, então, responde: “a aprendizagem é diferente por ser mais 

livre, sem prender dentro de uma sala, podendo ser ao ar livre e usando vários 

maios para ensinar”. 

As atividades desenvolvidas pelo projeto proporcionam a aprendizagem de 

forma significativa e diferente do ensino tradicional diário dos estudantes, pois as 

atividades são realizadas ao ar livre, bem como há mais troca de conhecimento com 

indivíduos de diferentes comunidades e diferentes faixas etárias. Segundo Vygotsky 

(apud ANTUNES, 2002), a aprendizagem acontece através do desenvolvimento 
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social, onde estão envolvidas a interação e a mediação. A aquisição de 

conhecimentos também ocorre por meio da partilha da experiência do outro, sendo 

assim a aprendizagem é uma atividade conjunta, onde a interação e a mediação são 

significativas para o desenvolvimento do indivíduo”. 

Nesse sentido, o processo de desenvolvimento das oficinas pode ser definido 

como uma atividade dirigida, a qual possui regras e é supervisionada por um adulto, 

onde os indivíduos desenvolvem suas brincadeiras livres e o supervisor proporciona 

momentos de aprendizagem. 

O oficineiro quatro, acerca da pergunta sobre aprendizagem no projeto, 

explica que: “sim há aqueles alunos com bom desenvolvimento e tem aqueles que 

tem dificuldades no aprendizado. Mas o desempenho dos oficineiros trabalham para 

suprir essas diferenças”. 

Diante desta resposta, cabe ressaltar que, no contexto do desenvolvimento da 

aprendizagem escolar, as crianças se encontram em processo de desenvolvimento, 

assim, cada uma delas possui um tempo de aprendizagem. Por isso, é normal que 

muitas delas encontrem dificuldades e que o processo se torne um pouco mais lento 

com algumas do que com as outras crianças.  

Ausubel (1973 apud SILVA; SCHIRLO, 2014, p. 38) explica que a 

 
“Aprendizagem significativa é o processo pelo qual um novo conhecimento 
se relaciona de maneira não arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do 
estudante, de modo que o conhecimento prévio do educando interage, de 
forma significativa, com o novo conhecimento que lhe é apresentado, 
provocando mudanças em sua estrutura cognitiva”. 
 

Nesse sentido, o Programa Escola Aberta é desenvolvido de forma que os 

indivíduos participantes possam melhorar a relação com seu próprio aprendizado 

escolar. Por meio dele, o desenvolvimento das atividades prioriza o conhecimento 

prévio que o aluno já possui, fazendo com que esse interaja com o novo 

conhecimento aprendido, provocando uma mudança na estrutura cognitiva já 

existente. 

A monitora do projeto, que também é uma das pesquisadas, diz que: “não, a 

aprendizagem em si consistia em conhecimentos regrados nas mais diversas áreas, 

porém os métodos usados eram de acordo com a faixa etária”. 

As oficinas desenvolvidas buscam realizar a transferência de conhecimento, 

para unir o que os participantes já sabiam àquilo que eles ainda não sabiam, mas 

que poderiam aprender. Ademais, segundo Pozo (2002), entre trabalhar de forma 
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individual ou realizar tarefas com a cooperação mútua, os resultados são melhores 

quando se favorece a interação entre os alunos. Isso acontece porque o 

cooperativismo costuma melhorar a orientação social, favorecer a reflexão e a 

tomada de consciência do indivíduo. 

Nesse contexto, a interação entre o oficineiro e o indivíduo participante do 

projeto se faz essencial, pois através dela o trabalho desenvolvido se torna mais 

eficiente e costuma melhorar a orientação social. 

 

4.3 QUEM SÃO OS OFICINEIROS EDUCADORES 

 

Falar em oficinas que desenvolvem diversas áreas do conhecimento pode 

remeter ao pensamento de que é algo que necessita de alguém capacitado 

formalmente para a realização das atividades com a comunidade, contudo, 

compreende-se que não é necessário.  

Os oficineiros provém da própria comunidade em que o projeto está inserido, 

e muitos não possuem formação específica e alguns sequer terminaram os estudos.  

Assim, foi realizada a pergunta: “como você se sente como oficineiro-

educador? ”, à qual o oficineiro um respondeu que: “era uma novidade, pois era meu 

primeiro contato como oficineiro com as crianças e da mesma forma que eles 

aprendiam eu aprendi com eles”. 

Segundo dados do Programa Escola Aberta do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2007, p. 26): 

 
“Também não se espera que os oficineiros tenham, necessariamente, uma 
postura de profissionais da educação; entretanto, como agentes 
formadores, orientados pelos coordenadores escolares e temáticos, eles 
podem incluir os temas transversais em suas abordagens sempre que as 
características específicas das oficinas permitirem. Além disso, é vital que 
coordenadores escolares e oficineiros, ao definirem as oficinas, planejem a 
ação de forma a contemplar a intencionalidade educativa”. 

 

Nesse sentido, os oficineiros são selecionados a partir da própria 

comunidade. Desse modo, o programa se torna mais acessível e participativo, pois 

quando a comunidade percebe que o professor é alguém do seu próprio meio social 

se sente mais à vontade e automaticamente mais estimulada a participar das 

atividades desenvolvidas. 

Já o oficineiro dois respondeu que trata-se de: 
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“Uma experiência única e diferente de estar fora da sala de aula. Acredito 
que isso ocorre por se dar num espaço externo. Meu sentimento é de 
contribuição para aqueles que experienciam as atividades, hora em 
momentos de interação nos jogos, hora em conversas sobre a importância 
de poder utilizar o espaço da escola nos finais de semana e também sobre 
a importância da educação na vida deles”. 
 

Para os oficineiros, o processo de desenvolvimento das atividades se tornava, 

a cada dia que passava, uma experiência única é de suma importância, visto que 

nunca tinham passado por isso. Por meio da experiência com as atividades acabam 

conhecendo a si mesmos e melhorando a interação social com a sociedade e com o 

ambiente escolar. 

Consciente de que o nosso sistema educacional brasileiro reflete diariamente 

diversas desigualdades sociais, o Projeto Escola Aberta propõe que a escola seja o 

meio de conjunção das diferenças presentes nas comunidades, atendendo grupos 

sociais de acordo com suas necessidades e possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades que futuramente podem resultar na geração de renda e na superação 

dos limites impostos.  

Assim, de acordo com o documento do projeto Escola Aberta: 

 
“Valoriza os talentos de pessoas da comunidade que colaboram como 
oficineiros, estimula a participação da comunidade nas atividades realizadas 
nos finais de semana e mantém aberta a possibilidade de que professores 
regulares da escola participem das oficinas, vivenciando a informalidade 
educativa que se pretende seja propícia à criatividade, à alegria, à 
expressão cultural dos jovens participantes e à socialização em momentos 
de lazer e esporte”. (BRASIL, 2007, p. 30). 
 

Nesse sentido, os oficineiros visam sempre a participação da comunidade na 

realização das atividades propostas aos finais de semana na escola, sendo que 

durante seu desenvolvimento é permitida a participação também de pessoas de 

outras comunidades e de professores atuantes na escola para que possam vivenciar 

a informalidade educativa. 

O oficineiro três, por sua vez, respondeu que se sente “realizado por poder 

ensinar o que sei para os alunos é uma satisfação. Mas também aprendi muito 

durante a minha atuação como oficineiro”.  

Os conhecimentos oferecidos pelos oficineiros são empíricos e provém do 

saber cotidiano adquirido ao longo da vida, como exemplo, pode-se citar a 

informática, com a qual o oficineiro atua somente com conhecimento cultural básico 

e, assim, auxilia os participantes.  

Nesse sentido, de acordo com o Programa Escola Aberta (Brasil, 2007, p. 37): 
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[...] as pessoas da comunidade têm a oportunidade de aprender uma 
atividade profissional com outros moradores locais que disponibilizam suas 
habilidades, o que favorece também a aproximação entre pessoas 
interessadas em uma mesma atividade para a criação de grupos de 
trabalho. 
 

Torna-se, desse modo, de suma importância ressaltar que a comunidade será 

sempre beneficiada pelos resultados, consequências, do projeto, como a melhora da 

autoestima dos envolvidos, por exemplo. Muitos estudantes, quando iniciaram sua 

participação, não tinham perspectiva profissional e acabavam se sentindo sem valor 

no mercado de trabalho, o tempo livre que antes era usado para atividades 

prejudiciais passou a ser utilizado nas atitudes para o bem-estar próprio e também 

coletivo. 

O oficineiro quatro respondeu que: “fazer parte do Escola Aberta é uma 

realização, poder fazer a diferença com essas oficinas que cada criança passa a 

aprender algo diferente”. Compreende-se, a partir dessa fala, que o projeto por meio 

das atividades propostas estimula as comunidades a repensarem as suas práticas 

culturais, pois as oficinas ofertadas são desenvolvidas de acordo com a necessidade 

da sociedade que vive ao entorno da instituição onde é desenvolvido.  

Segundo o Escola Aberta (BRASIL, 2007, p. 4): 

 
“Ao mesmo tempo, a educação precisa se consolidar como um projeto 
comum da escola e da comunidade, porque é dessa articulação que 
surgirão as mudanças que permitirão alcançar, num futuro próximo, essa 
educação transformadora”. 
 

A partir disso, as oficinas são consideradas mais que momentos de 

apropriação dos saberes, são oportunidades de educar para promover reflexões de 

valores que realmente importam para a convivência social, perpassando as 

diferenças encontradas pelos grupos sociais. 

Pensando nisso, o programa propõe que a escola seja a mediadora das 

relações entre os grupos sociais conforme seus interesses e necessidades, além de 

que seja ela a possibilitar o desenvolvimento das habilidades tanto profissionais 

como sociais. 

Na compreensão da monitora do projeto: “sentia que a minha contribuição 

poderia ser maior, porém não tinha conhecimento de atuação dentro do projeto por 

se tratar de várias hierarquias, sentia que o desenvolvimento era bastante limitado”. 
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Nesse sentido, os oficineiros possuem um papel importantíssimo na 

realização e no êxito do projeto, pois sua responsabilidade é desenvolver as oficinas 

visando a melhoria do convívio social e o fortalecimento da relação entre a escola e 

a comunidade escolar, bem como a promoção da cidadania. 

 

4.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS AO DESENVOLVER AS OFICINAS 

 

Como todo projeto social ao ser aplicado necessita de recursos para que 

consiga obter materiais didáticos, educativos, esportivos, entre outros, o projeto 

Escola Aberta não é diferente, porém, também necessita de pessoas dispostas a 

realizar o trabalho voluntário, de apoio e compreensão da comunidade participativa.  

Dessa forma, quando perguntado aos participantes sobre quais as maiores 

dificuldades ao desenvolver as oficinas, o oficineiro um responde que: “não tinha 

muita variedade de material didático para as oficinas, mas sempre procurávamos 

algo novo para eles”. 

O projeto, por se tratar de uma política pública do estado, recebia uma verba 

do governo para a obtenção de materiais, entretanto, o valor não conseguia custear 

todos os materiais necessários. Ainda assim, eram realizados jogos e brincadeiras 

lúdicos com as crianças, e de acordo com Horn (2004, p.24), 

 
“O lúdico, ou seja, as brincadeiras, jogos e brinquedos, na Educação Infantil 
são de suma importância para o desenvolvimento das crianças, pois são 
atividades primárias, as quais trazem benefícios nos aspectos físico, 
intelectual e social”. 
 

O brincar é muito importante para o desenvolvimento da criança, conforme 

esse autor ressalta. Os jogos e atividades que exercitam a habilidade mental ou a 

imaginação, prendem a atenção e ensinam com maior eficiência, por transmitirem 

informações de várias formas e por estimular vários sentidos ao mesmo tempo. 

Sobre o questionamento, o oficineiro dois respondeu que:  

 
“Por estar situada em uma área de alta vulnerabilidade social, a escola e 
juntamente com seus alunos que também são os mesmos participantes da 
escola aberta apresentam problemas relacionados a disciplina, a rivalidade 
de grupos que por vezes encontram-se no mesmo espaço onde o projeto 
escola aberta está inserido. Em diferentes momentos o oficineiro educador 
torna-se mediador de conflitos para então desenvolver o objetivo do projeto. 
Garantindo que as atividades ocorram para não prejudicar os demais”. 
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O projeto escola aberta busca como o intuito principal mudar a realidade de 

bairros e comunidades, nesse sentido, sua inserção se dá em uma comunidade de 

vulnerabilidade social, o que torna o trabalho mais complexo, pois devem ser 

mediados conflitos, além disso, deve-se buscar meios que proporcionem a todos um 

bom desenvolvimento no projeto. 

Diante disso, Aquino (1996, p. 98) afirma que: “a tarefa de educar não é 

responsabilidade da escola, é tarefa da família, e que ao docente cabe repassar 

seus conhecimentos acumulados”. Assim, importa compreender que educar é um 

processo que tem início no âmbito familiar, pois é ali que a criança inicia o seu 

desenvolvimento social e intelectual. Cabe aos pais darem início a esse processo, 

após, a criança é inserida no âmbito escolar, onde o docente repassa todos os seus 

conhecimentos para contribuir nesse processo de desenvolvimento. 

O oficineiro três respondeu que “a maior dificuldade era a falta de respeito de 

alguns alunos e também a falta de recursos para poder ter mais meios diferentes de 

ensinar”.  

A partir dessa resposta, pode-se compreender a dificuldade do 

desenvolvimento do trabalho quando existem comportamentos violentos ou 

afrontosos. Ainda que se trate de um trabalho de voluntariado, comportamentos e 

situações complexas exigem, por vezes, a desistência de desenvolver as atividades. 

Segundo Marchesi (2006, p.79), “os comportamentos antissociais ou violentos 

de determinados alunos tornam muito difícil manter um clima de convivência na 

escola e nas aulas que facilite a aprendizagem dos alunos”.  

Como o projeto Escola Aberta para a Cidadania está sendo desenvolvido em 

uma comunidade onde a vivência desde a infância é marcada por violência, crimes, 

drogas etc., o convívio com o outro repassa justamente atitudes parecidas com as 

quais se convive, o que torna o trabalho a ser desenvolvido mais complexo. 

Já o oficineiro quatro diz que “a dificuldade muitas vezes é fazer com que o 

aluno entenda que ele está ali para ocupar o espaço da escola, respeitar os 

oficineiros e conviver com diferentes culturas”. 

O projeto é desenvolvido em bairros de alta vulnerabilidade social, porém 

permite que adentrem a escola todos aqueles que desejarem participar das 

atividades propostas, ou seja, recebe pessoas de diferentes bairros e comunidades 

que consequentemente possuem culturas diferentes. Nesse sentido, segundo 

Marchesi (2006, p. 87),  
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“Os alunos com problemas afetivos ou de conduta se sentem habitualmente 
desprestigiados, feridos pelos outros. Por essa razão, é difícil para eles 
manter relações sociais positivas com os demais, confiar, assumir ponto de 
vista, sentir empatia”. 
 

Assim, importa compreender que as crianças que são cercadas por fatores 

que contribuem para que haja sempre com agressividade torna o trabalho do 

professor ou oficineiro mais complexo, cabendo a ele buscar formas de enfrentar os 

problemas que estão interferindo no desenvolvimento do seu trabalho. 

A monitora do projeto diz que as dificuldades mais enfrentadas são: “recursos 

financeiros insuficientes para a compra de materiais pedagógicos, a baixa adesão de 

oficineiros (por se tratar de trabalho voluntário) ”. 

 

4.5 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

O projeto escola aberta é desenvolvido de forma que a comunidade 

participante possa se envolver com as atividades relacionadas às suas 

necessidades. O trabalho no desenvolvimento de oficinas é desenvolvido totalmente 

de forma voluntária pelos oficineiros-professores que, por sua vez, são membros da 

comunidade que foram selecionados pelo monitor responsável.  

Diante disso, e em vista de que muitos não possuem formações técnicas nas 

áreas de atuação, foi questionado se eles acreditam ser necessária a formação 

pedagógica para dar as aulas. O oficineiro um respondeu que “sim, pois poderia 

trabalhar melhor com eles em cada atividade”. 

Como já referido anteriormente, o principal conhecimento utilizado pelos 

oficineiros é o empírico, é construído socialmente ou comunitariamente em um 

determinado contexto no decorrer de sua trajetória como ser social, adquirido no seu 

cotidiano por meio de experiências vivenciadas. 

Já o oficineiro dois respondeu que:  

 
“Quando participei do projeto, sim. Existiam situações que demandavam de 
uma formação para desenvolver uma aprendizagem mais eficaz e que 
trouxesse resultados para os participantes, como por exemplo, o futebol, 
seria plausível que o oficineiro tivesse uma formação na área, assim essa 
atividade poderia ser mais positiva, aprimorando ou revelando talentos que 
poderiam surgir nesses espaços”. 
 

Os saberes pedagógicos têm uma fundamentação de grande valia quando o 

enfoque é dado às instituições formadoras que o transmitem, mas os oficineiros 

aprenderam ao longo de todos os anos que passaram na escola observando seus 
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professores, dessa forma, toda a história de vida escolar lhes ensinou como ser 

professor. Segundo Tardif (2002), 

 
“Tais saberes incorporam os saberes pedagógicos. Os saberes 
pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes 
de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões 
racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes 
de representação e de orientação da atividade educativa”. (TARDIF, 2002, 
p. 37). 
 

Assim, cabe ressaltar que muitos desses saberes são construídos em sala de 

aula, na prática do dia a dia na escola, mas há também um conhecimento teórico. 

No referido projeto, os professores não tinham formação alguma na área em que 

estavam atuando, mas, mesmo assim, ministravam as atividades para as crianças a 

partir dos conhecimentos empíricos adquiridos ao longo da vida escolar. 

Nessa perspectiva, Cunha (2006) explica que  
 

“Todos os professores foram alunos de outros professores e viveram as 
mediações de valores e práticas pedagógicas. Absorveram visões de 
mundo, concepções epistemológicas, posições políticas e experiências 
didáticas. Os professores só alteram suas práticas quando são capazes de 
refletir sobre si e sobre sua formação”. (CUNHA, 2006, p. 259). 
 

Para o oficineiro quatro a formação em pedagogia seria necessária: “sim com 

certeza uma pedagogia”. No entanto, como o projeto é de cunho social, 

vislumbrando a Escola Aberta para a Cidadania, as formações podem ser as mais 

variadas possíveis, desde que contribuam com os aspectos de aprendizagem e 

conhecimento dos estudantes, vislumbrando, portanto, práticas cidadãs. 

Meirieu salienta (1998): 
 
[...] que o professor domine o “conhecível”, que explore, em todos os 
sentidos, os conhecimentos que deve fazer com que sejam adquiridos, que 
compreenda suas gêneses e suas lógicas, que examine todos os recursos 
que elas oferecem e que busque, sobretudo, todas as abordagens, todos os 
caminhos que lhe permitam ter êxito (MEIRIEU, 1998, P. 41) 
 

Tendo isso em mente, compreende-se que uma formação deve contemplar o 

conhecimento das ciências da educação para que os professores possam perceber 

o aluno tal como ele é, pois é no momento pedagógico que o professor tem clareza 

de como o aluno se reconhece, quebrando todo o ideal que o professor teria do 

mesmo.  

  Para a monitora responsável pelo projeto também há a necessidade de uma 

formação pedagógica para os oficineiros, quando nos diz: “sim, o aprendizado em si 

necessita de uma formação para a amplitude do conhecimento”. 
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Desta forma, ambos trazem em suas falas a importância de terem uma 

formação para ensinar e atuar de maneira mais efetiva e expressiva no projeto, visto 

que com uma formação pedagógica adequada na área de atuação poderiam ensinar 

muito mais do que já ensinavam para as crianças daquela comunidade. 

Para Freire (1996), 

 
“Ensinar não é transferir conhecimentos, nem formar é a ação pela qual um 
sujeito dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há 
docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 
outro. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao 
aprender”. (FREIRE 1996, p. 25),  
 

Hoje nos deparamos com um gama muito ampla de instituições que oferecem 

formação para todos os tipos de profissionais, essas adotam diferentes formas para 

selecionar seu quadro docente, mas consideram em seus critérios de seleção, 

basicamente, a formação desses indivíduos. 

 Neste sentido, caracteriza-se como uma preocupação e desafio que o Escola 

Aberta para a Cidadania possa possibilitar formação para seus oficineiros. Seria 

interessante que tanto os professores como os gestores recebessem cursos nas 

áreas de atuação, para que as oficinas fossem melhores e mais qualificadas para 

todos os envolvidos. 

 

4.6 MUDANÇAS NO APRENDIZADO DOS PARTICIPANTES 

 

Ao nos remetermos ao termo “aprendizado” logo o associamos à aquisição de 

conhecimentos, valores, atitudes e habilidades desenvolvidas. O aprender pode 

ocorrer por meio de estudos ou do ensino e pode ser analisado a partir de diversas 

perspectivas, uma vez que existem variadas teorias associadas ao seu processo.  

Diante disso, foi perguntado aos participantes desta pesquisa se eles sentiam 

alguma mudança relacionada ao aprendizado dos seus alunos no projeto. O 

oficineiro um respondeu que “varia de cada criança, algumas mostram mais 

interesse em aprender, tinha mais avanços, mas com certeza eles evoluíram muito”.  

Assim, pode-se salientar que o desenvolvimento deve ser estimulado, pois 

trata-se de um fenômeno natural do ser humano e acaba envolvendo uma série de 

fatores cognitivos emocionais, orgânicos e culturais. Nesse sentido, para  
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“O desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a partir de suas 
potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de 
desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio de graduações 
sucessivas através de estágios: período da inteligência sensório-motora; 
período da inteligência pré-operatória; período da inteligência operatória-
concreta; e período da inteligência operatório-formal”. 
 

Para o desenvolvimento da criança tornam-se fundamentais as trocas de 

conhecimento e experiências com o outro e com o meio, pois é por meio dessa troca 

que ela vai se constituindo socialmente e intelectualmente. Assim, com referência 

aos bairros que possuem vulnerabilidade social pode-se dizer como característica 

principal que há uma mudança no aprendizado.  

Nesse sentido, de acordo com o oficineiro dois: “percebo mudanças no 

aprendizado na questão da interação entre participante e oficineiro, o respeito pelo 

ser humano e pelo espaço destinado a desenvolver o projeto”. Diante disso, fica 

evidente a importância dos aspectos representativos sociais que são desenvolvidos 

por meio do projeto, pois, uma vez que o ensino é descontextualizado da educação 

curricular tradicional, são possibilitadas melhorias sociais, culturais e cognitivas aos 

envolvidos. 

De acordo com o oficineiro três, “alguns alunos sentem que com o tempo eles 

tiveram mais vontade de aprender e adquiriram mais concentração. Já os outros 

nem interesse tiveram”. 

Assim, o projeto desenvolve-se de acordo com a necessidade da comunidade 

onde se localiza a instituição de ensino, mas para uma alta adesão às oficinas se faz 

necessário uma parceria formada entre a escola e a família, para que seja possível 

oferecer à criança aquilo que ela precisa e não o que a instituição deseja. Assim, 

 
“Costuma-se dizer que a família educa e a escola ensina, ou seja, à família 
cabe oferecer à criança e ao adolescente a pauta ética para a vida em 
sociedade e a escola instruí-lo, para que possam fazer frente às exigências 
competitivas do mundo na luta pela sobrevivência” (OSORIO, 1996, p. 82). 
 

Ao falar em processo de aprendizagem ou desenvolvimento da criança a 

família é a principal fonte significativa, pois é por meio dela que a criança recebe 

toda a educação antes de ser inserida no âmbito escolar, após, a escola molda 

esses valores recebidos pela família os transformando em ensino. Por isso, é de 

suma importância a interação entre família, professores e alunos.  

Nesse sentido o oficineiro quatro diz que: “sim, houve uma maior interação 

dos alunos e comunidade com o espaço da escola. E os alunos passavam a ver os 



46 

 

professores (oficineiros) de forma diferente, pela integração se dar de forma 

voluntaria”. 

Esse processo de abrir a escola aos finais de semana faz com que a 

comunidade em geral, principalmente os pais e alunos, sintam-se acolhidos pela 

escola, pois ali podem participar do desenvolvimento de diversas atividades, 

conviver com diferentes faixas etárias e pessoas de diferentes culturas, construindo, 

de tal forma, uma troca de experiências e saberes. 

Segundo Vygotsky (1989), a aprendizagem tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento do saber, do conhecimento. Todo e qualquer processo de 

aprendizagem está implicado na relação ensino-aprendizagem, incluindo aquele que 

aprende, aquele que ensina e a relação entre eles.  

Assim sendo, para a monitora do projeto: “sim, há valorização do espaço 

escolar quando usado de forma espontânea e o respeito mútuo entre os 

participantes que vão no projeto além do aprendizado, uma forma de encontro e 

lazer de toda a comunidade”. 

Portanto, o papel fundamental da aprendizagem da criança traz como 

principal influenciadora a relação entre aquele que aprende e aquele que ensina, 

uma vez que é a partir dessa conexão que os potenciais cognitivos, afetivos e 

sociais dos sujeitos são desenvolvidos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso percebeu-se 

que os projetos sociais e as políticas públicas são de suma importância para realizar 

a mudança na percepção de vida dos membros de diversas comunidades. Além 

disso, compreendeu-se a importância que possui o ato de desenvolver um trabalho 

completamente voluntário. 

É possível constatar que a principal dificuldade enfrentada para a realização 

deste trabalho foi a participação dos sujeitos. Isso ocorreu porque a maioria dos 

oficineiros que desenvolveram atividades no decorrer do projeto fazem parte da 

comunidade onde a escola está localizada. Trata-se de uma comunidade de alta 

vulnerabilidade social em que a maioria das pessoas não teve a oportunidade de 

concluir os estudos, então, os participantes selecionados tinham medo de não saber 

responder ou vergonha de expor suas opiniões. Assim, no total, participaram desta 

pesquisa quatro oficineiros-professores e a monitora do Programa Escola Aberta 

para a Cidadania. 

O objetivo deste estudo foi compreender como se dá a formação dos 

oficineiros desse projeto desenvolvido na escola CIEP do município de São Luiz 

Gonzaga, tendo como questão norteadora a seguinte: como se dá a formação dos 

oficineiros na Escola Aberta para a Cidadania na Escola Estadual de Tempo Integral 

Dr. Mário Viera Marques CIEP, no município de São Luiz Gonzaga? 

A partir disso, todos os objetivos específicos estipulados foram alcançados. 

Não obstante, esta pesquisa constatou que os principais resultados encontrados 

envolvem a reafirmação de que, para que fosse possível uma melhoria no 

atendimento e desenvolvimento do projeto Escola Aberta para a Cidadania, se faz 

necessário que os oficineiros tenham a oportunidade de ter formações nas áreas de 

atuação no projeto, seja no esporte, culinária, informática, música etc. Isso provém 

do fato de que, assim, poderiam contribuir ainda mais com o aprendizado dos 

estudantes, alcançando níveis educativos maiores e de maior qualidade.  
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ANEXOS 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Prezado(a): 

Esta pesquisa intitulada, “Escola Aberta para Cidadania”, será desenvolvida 

por meio da aplicação de observações participantes das práticas dos alunos, bem 

como escuta da narrativa de suas práticas. Estas informações estão sendo 

fornecidas para subsidiar sua participação voluntária neste estudo que visa ser 

ferramenta para elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia – 

Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas pelo Contato: telefone: (55) 996525677                                                       

e endereço eletrônico: milena-figueiredo@uergs.edu.br. 

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de 

consentimento e o abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do 

pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

  Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa. 

 

 

 

 

Pesquisador - Assinatura 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), do 

estudo/pesquisa intitulado (a) Escola Aberta para a Cidadania, conduzida por Milena 

Ramborger Figueredo. Este estudo tem por objetivo de subsidiar sua participação 

voluntária neste estudo que visa ser ferramenta para elaboração do Trabalho de 

Conclusão do Curso de Pedagogia – Licenciatura da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo. A sua participação não é remunerada nem 

implicará em gastos para os participantes. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em narrar de suas práticas dentro da escola pesquisada, e dentro dos 

projetos que atua. 

  Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. O 

pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos 

e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação 

de indivíduos ou instituições participantes. 

  Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador 

responsável / coordenador da pesquisa. Seguem os telefones e o endereço 

institucional do pesquisador responsável e do Comitê de Ética em Pesquisa – 

UERGS, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação 

nele, agora ou a qualquer momento. 

  Contatos do pesquisador responsável: Milena Ramborger Figueiredo, telefone 

(55) 996525677 e email milena-figueiredo@uergs.edu.br. 

Contatos do Comitê de Ética de Pesquisa da UERGS: Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul. Reitoria: Rua 7 de Setembro, 1156 - Centro - Porto Alegre, RS CEP: 

90.010-191 - Fone: (51) 3288-9000  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa, e que concordo em participar. 

 

São Luiz Gonzaga, ____ de _________________ de _____. 

Assinatura do (a) participante: ________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ______________________________ 

 

(  ) Participante                                                       (  ) Pesquisador 
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QUESTIONÁRIO: A ESCOLA ABERTA PARA A CIDADANIA 

 

Problema: Como se dá a aprendizagem dos alunos com SD nos anos iniciais? 

Roteiro: 

Nome:______________________________________ 

Idade:________ 

Formação:____________________ 

Tempo de atuação na escola:______________________ 

Questionário: 

1-Como você vê a interação de participantes de várias faixas etárias nas oficinas 

dentro do projeto Escola Abertas para a Cidadania? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2-A aprendizagem é diferenciada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3-Como você se sente como oficineiro educador? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4-Quais as maiores dificuldades encontradas para desenvolver as oficinas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5- Você sente a necessidade de uma formação pedagógica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6- Você sente alguma mudança relacionada ao aprendizado dos participantes do 

projeto e há avanços? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7-Considerações:  

 


