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RESUMO 

Este trabalho consiste em uma análise das relações entre educação 

formal e não formal, trazendo como objeto de estudo uma escola da rede 

estadual e uma ONG, ambas, envolvidas com a educação. Tendo em vista que 

os espaços educativos aqui relacionados encontram – se em uma relação 

ambígua, onde por vezes estão em consonâncias ou dissonâncias, a questão 

que se coloca é a seguinte: onde se distanciam e/ou aproximam, na formação 

do cidadão, os espaços educativos escolas x ONGs? 

Para responder a esta indagação, primeiramente, é traçado os conceitos 

de escolas e ONGs, com o propósito de tornar claro quais são os objetivos 

desses espaços institucionalizados. Em seguida, é analisada a forma como é 

dada a relação entre a educação formal e não formal no âmbito educacional, 

para depois tentar compreender como esses espaços contribuem para a 

formação do cidadão. 

Como método investigativo à pesquisa foi utilizado à análise de 

documentos que respaldam as organizações em questão, a realização e 

análise de entrevistas e a entrada no campo como suporte metodológico ao 

estudo. 

Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de uma 

discussão mais aprofundada sobre o tema e as relações envolvidas, de forma a 

estabelecer não só um melhor entendimento sobre a educação formal e não 

formal, como também, mostrar como estas podem se relacionar de forma 

positiva. 

Palavras-Chave: Educação Formal; Educação Informal; Espaços 

Educativos; Escolas e ONGs. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Devido o engajamento na ONG “Nossa casa”, que foi fundada em junho 

de 2003 pelo meu pai e alguns amigos, trago comigo um grande respeito e 

admiração pelo trabalho que vem sendo realizado nessa organização até os 

dias atuais. Em meados de 2014 me surgiram diversos questionamentos sobre 

a importância das ONGS no cenário educacional, mas apenas em 2016 pude 

me certificar que esse era o tema do meu trabalho de conclusão de curso, pois 

ao longo da graduação surgiram discussões em aula e diversas leituras que 

afloraram a minha identificação tanto com a ONG quanto com a escola.    

A partir daí, procurei estudar um pouco mais da temática que envolvia 

ONGS e ESCOLAS, através de livros, artigos e vivencias práticas. Com essa 

experiência, pude aumentar a compreensão sobre o conceito de ONG, o 

conceito de escola, educação formal, educação não formal, metodologias, 

legislação e como elas atuam na formação do cidadão.   

Durante as leituras e pesquisas me foi possível observar que existem 

muitos contrapontos entre a educação formal e a não formal. De certo que 

ainda temos muito que aprender sobre essas questões, mesmo sendo 

questões que já vem sendo estudadas e debatidas por alguns anos no cenário 

nacional. 

A educação formal, que aqui se enquadra ao modelo escolar, implica 

necessariamente em seguir regras, padrões e currículos que são determinados 

pelo PPP (Projeto Politico Pedagógico), a LDB (Lei das Diretrizes e Bases) e as 

legislações estaduais. Nesse modelo geralmente o professor é o transmissor 

do conhecimento e o aluno um mero receptor, que quando colocado nessa 

posição tem anulada todas as suas experiências de vida.  

Já a educação não formal, que aqui estamos nos referindo ao modelo de 

ONG, apesar de ter normas regidas por um estatuto, não apresenta um modelo 

engessado de regras e padrões, e ao contrario de alguns casos de escolas que 

ignoram as experiências dos alunos, as ONGs tem como prioridade tratar o 

enraizamento comunitário, que consiste em oferecer atividades que atendam 

as carências trazidas pelos alunos e existentes na comunidade e em alguns 

casos nas adjacências também.  

    Ao analisar educação formal e não formal, ONGs e Escolas, vale ressaltar 

que ambas tem suas devidas importâncias e uma não anula a outra. Enquanto  
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a educação formal da escola serve para a obtenção do diploma e acarreta uma 

maior valorização perante a sociedade, a educação não formal das ONGs, 

geralmente, tem como principal objetivo oferecer algo que atenda as necessidades 

do indivíduo, muitas vezes oferecendo ao cidadão o que o  Estado deixou de ofertar. 

         A estrutura desse trabalho compõe-se de partes pré-textuais, textuais e pós-

textuais. A parte textual começa com as considerações iniciais, depois apresenta 

três momentos para descrever o relatório da pesquisa e, por fim, as considerações 

finais seguindo com as referências bibliográficas do estudo. 

         Nas Considerações Iniciais são apresentados o recorte do estudo e sua 

estruturação, demonstramos a pertinência e a relevância da proposta do trabalho, 

bem como a organização das ideias elencadas para defesa do nosso 

posicionamento teórico epistemológico. 

         Em Pressupostos Conceituais e Teóricos da Pesquisa, apresentamos os 

conceitos e as teorias que fundamentam o estudo em questão. Os conceitos 

“Escola” e “ONG” legitimam a nossa discussão inicial e iniciam o debate teórico do 

estudo se desdobrando num rico diálogo plural com as teorias que fundamentam o 

trabalho. 

         Já em Materiais e Métodos da Pesquisa demonstramos como foi realizado o 

estudo em questão. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho descritivo, e 

com um experimento de campo realizado. O método qualitativo difere, em princípio, 

do quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do 

processo de análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou 

categorias homogêneas.  

No tocante aos Resultados da Pesquisa, tem-se por finalidade apresentar a 

coleta dos dados e a decodificação dos mesmos, demonstrados em forma de 

tabelas e acompanhados dos seus respectivos percentuais de recorrências e 

análises. 

Por fim, apresentamos as nossas Considerações Finais, onde tentamos 

realizar uma leitura dos dados coletados na pesquisa e decodificados, relacionando-

os com os pressupostos conceituais e teóricos do estudo em questão. 
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Capítulo I 

2. PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS 

 

 Esse momento tem como finalidade apresentar os conceitos que 

fundamentaram a discussão teórica do trabalho, sendo eles: o conceito escola, o 

conceito ONG, a relação entre a educação formal x educação não – formal e, por 

fim, como se dá o processo de formação do cidadão dentro dos respectivos espaços 

educativos. A partir das ideias de alguns autores que direcionaram as nossas 

discussões, objetivamos construir uma argumentação textual que está situada no 

cruzamento entre educação  formal e não – formal, sendo nossos objetos a escola e 

a ONG e , ao final,  o processo de formação do cidadão em ambos os ambientes 

educacionais. 

 

2.1 O conceito escola 

 

 A escola, como sendo um espaço de educação formal, é caracterizada desta 

forma por ser regida por uma legislação que impõe regras e formas para o seu 

funcionamento, no caso da educação brasileira, temos a LDB¹ que é a legislação 

que regulamenta o nosso sistema educacional, a DCNEM², os PCNEM³ e as 

OCNEM4. Entretanto, esta não é a única forma de se regular uma instituição como a 

escola, há outras formas como, por exemplo, no caso do Estado do Rio de janeiro, o 

currículo mínimo que tem por finalidade, segundo a SEEDUC, “orientar, de forma 

clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem, 

em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre”, deixando claro que o professor 

deve seguir essa cronologia, o que implica necessariamente em uma educação 

onde a autonomia do aluno não se torna prioridade, mas os resultados quantitativos 

e consequentemente a obtenção de um título ou de um certificado. 

 Gohn (2006) define a educação formal como aquela desenvolvida nas 

escolas, com conteúdos previamente demarcados, onde o agente do processo de 

construção do saber é exclusiva e unicamente o professor. Entretanto, precisamos 

nos atentar ao fato de que a escola não é o único espaço de transmissão de 

conhecimento e a própria LDB 9.394/96 nos traz em seu artigo 1º a importância de 

nos atentarmos ao fato de que  
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“a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade e nas 
manifestações culturais” (BRASIL, 1996) 
 

Pensar a escola como um lugar de aprendizagem, que se dá única e 

exclusivamente, através da transmissão do conhecimento do professor para o aluno, 

onde o mesmo é colocado em uma posição subalterna, restringindo-o  apenas a 

condição de receptor é anular todo o contexto social em que esse ator social está 

inserido. Deste modo, seu conhecimento sendo descartado e não valorizado, nos faz 

refletir sobre à critica que Freire (1997) trás sobre a concepção bancária de 

educação, nos fazendo pensar a cerca do papel da escola e do professor, não só na 

construção do conhecimento voltado para o mercado de trabalho, mas também para 

a vida e a formação do cidadão. Desta forma, ter uma instituição voltada para um 

novo tipo de relação com o aluno, implica necessariamente, em estabelecer uma 

relação mais dialógica e voltada para a reflexividade e criticidade. 

Nesse sentido, devemos refletir sobre qual é o papel da escola no que 

concerne a interligar a vida desses alunos, com o que acontece dentro e fora do 

ambiente escolar, de maneira a fazer com que essa instituição tão tradicional na 

nossa história, entenda que “a escola deve ser a vida e não a preparação da vida 

(GHANEM E TRILLA 2008), ou seja, que ela possa ser, segundo Paulo Freire, mais 

problematizadora e a relação entre aluno e professor mais horizontal, o que acaba 

favorecendo para a libertação da consciência humana (FOCHEZATTO E 

CONCEIÇÃO 2012) e a autonomia desses atores. 

Sendo assim, o papel da escola deveria ser mais que a transmissão de 

conteúdos e propostas pronta, inerentes, de uma cultura erudita da classe 

dominante, deveria ser a representação da sociedade e do contexto em que esses 

alunos estão mergulhados, sejam eles: o meio social, cultural e/ou econômico. O 

que implica necessariamente, em fazer com que a teoria e a prática se relacionarem 

constantemente e a escola possa “se abrir à sociedade e para seus problemas, não 

se proteger no nobre objetivo dos conteúdos instrutivos”(Petrus,2003,p.62). 

Falar em escola implica falar de regulação do saber, saber esse detido por 

uma classe que  impõe a classe popular o que eles querem que ela saiba e não o 

que de fato deveria saber. Desta forma, a obrigação de seguir o conteúdo do 

currículo mínimo é um elemento que limita e muito a liberdade do professor de 
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pensar e agir sobre a sua aula, sem falar o problema que é o currículo mínimo, 

limitar também, o que esses alunos devem ou não saber.  Esse questionamento nos 

faz entrar nas inúmeras reflexões que Bourdier nos apresenta em sua obra “Os 

excluídos do interior”, entre elas o fato dos 

“alunos ou estudantes provenientes das famílias mais desprovidas 

culturalmente terem  todas  as chances de  obter,  ao fim  de uma  longa  

escolaridade,  muitas  vezes  pagas  com  pesados  sacrifícios, um  diploma  

desvalorizado;  e,  se  fracassam,  o  que  segue  sendo  o  seu destino mais 

provável, são votados a uma exclusão [...] A escola exclui, exclui  de  

maneira  contínua  [...]  e  mantém  em  seu  seio  aqueles  que exclui,  

contentando-se  em  relegá-los  para  os  ramos  mais  ou  menos 

desvalorizados.” (Bourdieu, 2000, p. 221,224) 

 

O que nos levanta a discussão do papel da escola na vida desses alunos, isto 

porque, a não identificação desses alunos com o espaço escolar, devido as suas 

influencias culturais que não são contempladas pelo sistema, acaba nos fazendo 

refletir sobre o fato da escola não está disposta a se adaptar ao aluno e esperar que 

este atenda a uma perspectiva sua, o que acaba criando um distanciamento desse 

sujeito com um ambiente que ele não consegue entrar em consonância. 

Refletir sobre o que é escola e seu papel na construção do cidadão implica, 

necessariamente, pensar qual é o proposito da instituição. Hentz (1998), por sua 

vez, acredita que o professor, em sala de aula, tem a função de mediador entre o 

conhecimento historicamente acumulado pelo aluno e o que é ser mediador, no 

entanto, implica ter – se apropriado desse conhecimento. Entretanto, tornar o 

professor mediador desse conhecimento sugere reformular a relação ensino – 

aprendizagem de forma a haver uma troca mútua de saberes e não apenas uma 

hierarquia na relação professor – aluno. 

Quando a escola repensar sua relação com os alunos, como uma parceria, e 

os professores se colocarem no papel desses sujeitos, valorizando os seus saberes 

e não apenas o “conhecimento enciclopédico”, poderemos entender o que nos 

coloca Zabala  ao afirma que: 

“Saberemos que faz parte do conhecimento do aluno não apenas quando 

este é capaz de repetir sua definição, mas quando sabe utilizá-lo para a 

interpretação, compreensão e exposição de um fenômeno ou situação; 

quando é capaz de situar os fatos, objetos ou situações concretas naquele 

conceito que os inclui.” (Zabala, 1998) 
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Ter a escola como mediador entre o conteúdo obrigatório  e o saber adquirido 

pelo aluno sugere também abrir espaço para que o professor possa dispor e 

compartilhar, com esses sujeitos, os seus saberes experienciais e não apenas o 

acadêmico. Nesse sentido, cabe compreender a escola nas esferas política e social 

objetivando desvendar suas implicações na formação da cidadania.  

  A afirmação política e social da escola não admite leituras casuísticas ou 

descontextualizadas da realidade, até porque, para além de qualquer razão 

enunciada, há que valorizar dois tipos de fatores invariantes que, pese a 

singularidade das situações e das conjunturas históricas em presença, contribuem 

para que possamos compreender melhor a escola como uma organização educativa 

que não poderá deixar de ser abordada como uma organização subordinada a 

compromissos de natureza política e cultural que, de algum modo, a transcendem e 

que, por isso, não poderão ser ignorados ou iludidos quando a abordarmos como 

instituição educativa. Quer o papel do Estado na construção de sistemas educativos 

e na adoção de medidas políticas tendentes a valorizar o papel da escola como 

espaço de formação imprescindível, quer a dimensão transnacional do movimento 

que sustenta e confirma tais decisões são os fatores invariantes que confirmam  o 

fato da emergência da escola não poder ser entendido como um acontecimento 

aleatório ou despido de intenções políticas, sociais e culturais.  

    

2.2 O conceito ONG 

 

 A ONG (organização não governamental), como o próprio nome diz, é uma 

entidade que não está relacionada a órgãos do governo e que não possui fins 

lucrativos.  Segundo Gohn (1997, p.54), 

A expressão ONG foi criada pela ONU na década de 1940 para designar 

entidades não oficiais que recebiam ajuda financeira de órgãos públicos 

para executar projetos de interesse social, dentro de uma filosofia de 

trabalho denominada “desenvolvimento de comunidade”. 

Essa instituição está vinculada diretamente ao conceito de movimentos 

sociais, apesar da diferença desses movimentos aturarem mais na linha de 

militância. Entretanto, se aproximam, não só por caracterizar, em muitos casos, a 

união de grupos que lutam para melhorar, manter ou transformar aquilo que por 
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direito, de nós cidadãos, deveria o Estado exercer e executar, como também, por 

acabar desta forma exercendo uma função social e política na formação do cidadão.  

Contudo, não se pode deixar de dar enfoque ao público que é atendido por esses 

projetos sociais, isto por que, é a partir desta perspectiva que tentaremos 

compreender a colaboração ou não dessas organizações no processo de formação 

desses atores sociais, que muitas vezes, são ou foram integrantes do sistema 

educacional de ensino, no nosso caso o Estadual de ensino. 

Pensar as ONGs como um espaço de formação não formal, mas 

institucionalizado, implica em compreender como as escolas e as ongs enxergam 

seu público, como trabalham com eles e como encaram a importância que é 

valorizar o saber que esse individuo  já possui e é oriundo do meio em que está 

inserido. 

A história da participação das Organizações não-Governamentais no Brasil 

não ocorreu de forma linear. As primeiras entidades brasileiras com o perfil de ONG 

começaram a aparecer no final dos anos de 1960. As primeiras ONGs tiveram, 

inicialmente, suas raízes fincadas nos “Centros Populares” [ de educação, de 

promoção social, de documentação, de pesquisa, etc.] e relacionadas com as ações 

de bases comunitárias.  

Tem-se observado a grande expansão, em todo território nacional, do número 

de ONGs que buscam integrar socialmente crianças e adolescentes em situações de 

risco. Algumas têm obtido grande êxito e merecido destaque, inclusive 

internacionalmente. 

 As ONGs são hoje uma realidade sociológica no Brasil. Muitas dessas 

entidades têm obtido admirável êxito ao criar alternativas e facilitar a inclusão social, 

ao prestar serviços de educação integral e a trabalhar em favor da defesa dos 

direitos da criança e dos adolescentes que vivem em circunstâncias especialmente 

difíceis.  

Apesar do crescimento significativo dessas instituições e da evidência de que 

as praticas educativas comumente integram atividades artísticas em suas propostas 

pedagógicas, as discussões sobre o ensino e a educação têm sido sempre mais 

voltado para a modalidade formal de educação no país. O papel da educação e do 

ensino nas ONGs exige discussões mais amplas, tem sido pouco analisado e 

investigado e proceder tal investigação é o principal ponto desse estudo em questão.  
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2.3 Educação Formal  x  Educação Não Formal 

 

 Falar da relação entre os dois campos da educação, implica 

necessariamente, em respaldar os pontos em que eles aproximam e se distanciam 

no que diz respeito à forma como ambos os ambientes enxergam os sujeitos que 

adentram o seu espaço e como o saber popular é trabalhado em ambas as esferas. 

Entretanto, apesar de apresentarem divergências, procuramos de alguma forma, 

segundo Ghanem e Trilla, vislumbrar um sistema educacional aberto e flexível, que 

conjugue o formal e o não – formal. Um sistema, em suas opiniões, mais 

democráticos. 

 Saber que a educação formal implica necessariamente em seguir regras, 

padrões, currículos... já nos diz muito sobre em que diverge uma da outra. A 

educação não formal, aqui nos atentaremos a ONG, que também é uma instituição 

regida por algumas normas que se encontra em seu estatuto, não controla as suas 

atividades com tempos de aprendizagens específicas ou segue uma linha 

cronológica dos conteúdos, o que acarreta em se adequar, melhor, ao tempo de 

aprendizagem do aluno. Sendo assim, não queremos aqui de forma alguma tirar a 

importância que a educação formal tem na sociedade, apenas queremos apresentar 

as múltiplas possibilidades de aprendizados e como ambas podem, de alguma, se 

interligar, completar e trabalharem juntas. 

             Em sua obra, Trilla (2008, p 32;33) trás definições para os conceitos de 

educação formal e não-fomal dos autores Coombs e Ahmed, que os define da 

seguinte forma: “A educação formal “compreenderia “o sistema educacional 

altamente” institucionalizado” e a educação não-formal “toda atividade organizada, 

sistemática, educativa, realizada fora do marco do sistema oficial”. 

Trilla (2008, p 31), define que o não-formal nesse tipo de educação é ou 

a metodologia, o procedimento, ou o a gente, a instituição, ou o marco no qual em 

cada caso se gera ou se localiza o processo educacional. O que de forma clara nos 

esclarece que de alguma forma, foge ao que é estabelecido pelo formal que segue 

uma forma padrão. Sendo assim, fazer uma análise dos dois meios educacionais, 

implica necessariamente em respaldarmos não os critérios metodológicos que já 

foram citados, como também, a diferença estrutural de ambas. 
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 Ao analisar os dois lados, temos uma diferença crucial nelas que é a lógica do 

diploma, enquanto a educação formal nos possibilita a obtenção deste título e 

carreta uma maior valorização perante a sociedade, a educação não formal, não 

necessariamente, nos possibilitar adquirir um diploma ou uma formação profissional. 

Contudo, isso não é uma regra e há instituições que fornecem algum tipo de 

formação, geralmente com o intuito de oferecer algo não fornecido pelo Estado.  

 É importante deixar claro que a educação não formal não pode ser 

caracterizada como uma metodologia “alternativa”, ela pode se fazer, assim como a 

educação formal, do uso de inúmeras metodologias para a estruturação do seu 

trabalho. O que focamos nesta pesquisa é a flexibilidade que esta forma de 

educação tem para gerir seus projetos e suas atividades, o que implica na grande 

variedade de propostas das organizações não governamentais que vão da formação 

para o trabalho, cultura, lazer e até mesmo a própria escola. Entretanto, de alguma 

forma, essas formas educacionais estão sempre relacionadas. 

 Cada forma de educação, por si só, não consegue dar conta da amplitude que 

se tornou o ensino. O que acaba nos afirmando ainda mais, a seriedade com que 

elas devem ser tratadas, já que sabendo dessa dificuldade, dividir as tarefas e 

trabalhar em consonância seria de fundamental importância para se repensar o 

papel de cada uma, para que assim, possam ser vista não como formas 

antagônicas, mas complementares. No entanto, sem uma suprir o papel da outra. 

 Sendo assim, Trilla (2008) defende que: 

“O que realmente importa deveria ser a qualidade e a pertinência pessoal e 

social da aprendizagem em questão, e que o processo para chegar a ela 

tenha sido o mais eficaz. Talvez a única coisa – embora não seja pouca – 

que importa ao educando no fato de o processo de aprendizado ser formal, 

não – formal ou informal seja a obtenção de um título acadêmico (na formal) 

ou de um certificado (na não – formal).” 

 Todavia, sabemos que a valorização de um documento emitido pelo sistema 

formal ainda é muito mais valorizado que o não formal, assim como, os conteúdos 

disciplinares são melhores avaliados que o saber advindo com o aluno. 

 

2.4 O processo de formação do cidadão 
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Analisar a forma como se dá o processo de formação do cidadão dentro de 

ambas as esferas, a escola e organização não governamental, implica mais que 

estudos teóricos, sugere também, uma participação ativa no âmbito das duas 

instituições. Ao escolher trabalhar com essa temática e a maneira como elas se dão, 

na prática, na construção e formação do cidadão optei por instituições onde tive uma 

vivência prática e de alguma forma pude acompanhar seus trabalhos. 

Falar da relação da escola com o processo de formação do cidadão parece 

ser uma relação óbvia e que não precisa de muito diálogo, visto que “ser cidadão” 

parece já está intrínseco na nossa vida e não precisa de muitos debates. Mesmo 

que não saibamos de fato o que é “ser cidadão” e o papel disso, já nascemos 

sabendo que somos cidadão. Por isso deixo aqui a indagação: Qual o papel da 

escola e das ONGs nesse processo? 

Todo cidadão, segundo a nossa Constituição Federal de 1988, é dotado de 

direitos e deveres e é esta regulamentação que dará a nós, pessoas nascidas no 

país ou naturalizadas, o título de cidadão. Contudo, ser cidadão implica 

necessariamente em ter, garantido pelo Estado, o direito a uma cidadania. Segundo  

Dimenstein (1993, p. 17) “é uma palavra usada todos os dias e tem vários sentidos. 

Mas hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente”. 

Desse modo, segundo a nossa Constituição Federal, no artigo 5º: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 

[...]”   

 Desse modo, a escola em si já é um exercício dessa cidadania. No entanto, 

sua função não está apenas em ensinar crianças, jovens  e adultos a ler e escrever, 

está também em ensiná-los  a entender melhor a realidade em que estão inseridos, 

procurando  torna – los pessoas críticas e autônomas através do processo de 

ensino-aprendizagem, para a vida.  Desse modo, ter uma escola pautada na 

construção e na formação do cidadão, implica como já foi discutido aqui, rever as 

relações professor - aluno  na escola e na sala de aula. 

 Ter um aluno autônomo e crítico, que futuramente irá exercer essas 

características na sua vida, na luta pelo o que é seu por direito, tem que 
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necessariamente iniciar – se na mudança de postura em sala de aula, aonde o 

professor não deverá ser o detentor do saber e nem a educação deverá ser centrada 

apenas no que este sabe, mas no aluno como detentor de um saber que é seu e que 

deverá ser valorizado. 

 Quando a escola passa a rever seus objetivos e seu papel diante a 

comunidade em que está inserida, tornando o sujeito ator principal na sua formação 

e não apenas preparando – o para a “aprendizagem mais racional”, como as provas, 

avaliação, vemos que a metodologia da escola e/ou do professor tem importância 

significativa nesse processo que tem por objetivo ensinar valores e não apenas 

conteúdos.  

 Desse modo, é importante deixarmos que claro que a assim como a nossa 

Constituição nos trás como exercício da cidadania a garantia do direito igual a todos, 

em seu art. 205 ela é ainda mais clara com relação a cidadania e a escola, dizendo 

que a “educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania”, o que mostra que na teoria a 

escola tem desde sempre a função de exercer o preparo para a cidadania e 

formação do cidadão.  

 Com o que diz respeito às organizações não governamentais, que como já foi 

dito acima, surgiu da luta através dos movimentos sociais que estavam mais em 

enfoque da década de 90 no Brasil, essas tem como propósito lutar pela cidadania e 

pelo direito dos cidadãos.  

Sendo assim, como diz Maria da Glória Gohn, 

“As ONGs são possibilidades à medida que representam um novo 

espaço organizativo da sociedade civil, de forma mais espontânea, menos 

burocratizada. Poderão ser mecanismos fundamentais de construção da 

cidadania brasileira, podendo atuar como agentes de fiscalização da 

sociedade civil sobre a sociedade política, no gerenciamento de bens 

públicos.” (GOHN,1991, p 61)  

 Com isso, podemos notar que as organizações não governamentais tem um 

papel importante na luta pelo direito à cidadania e também, através de seus 

trabalhos, de conscientização do papel do cidadão nesse processo. A ONG aqui 

analisada, que forneceu o Estatuto para estudo, por exemplo, tem como enfoque 

principal através da educação e cultura o exercício da cidadania com crianças e 
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jovens onde o objetivo é torna-los autônomos e prontos para encarar o mundo e a 

realidade em que estão inseridos. No entanto, é de suma importância dizer que para 

o exercício pleno da cidadania, eles também estão preocupados com a inclusão dos 

familiares e de toda a comunidade na participação e exercício da cidadania.  

 Pensar as ONGs como tendo a função de formar cidadãos implica dizer, 

também, que esta de uma forma geral, age de forma autônoma e que sua 

metodologia para transformar seus sujeitos em atores críticos e reflexivos não 

perpassa por questões tão burocráticas como a escola que em sua essência já tem 

um modelo “engessado” e tradição de ensino. Na minha vivência com esta ONG, o 

Centro Cultural Nossa Casa, pude perceber que as atividades eram desenvolvidas a 

partir do rendimento dos envolvidos sem prazo determinado para seu termino, 

valorizando assim, não só o tempo de aprendizado, mas o saber advindo com eles. 

 Enquanto as escolas ainda estão no processo de repensar o papel e a 

valorização dos alunos para formar cidadãos críticos, autônomos e reflexivos, as 

ONGs já surge com esse propósito, o de trabalhar com as comunidades desprovidas 

dessa cidadania ofertando o seu trabalho e continuamente conscientizado – os do 

seu papel. Assim sendo, (Matos, 2009) nos diz que educar para a cidadania seria 

estreitar os laços entre indivíduo e sociedade e que esse pertencimento desse 

indivíduo na comunidade à qual pertence identifica-se por meio de várias 

ocorrências, como, por exemplo, o reconhecimento de uma lei, o direito à diferença, 

a aprovação e a condenação e a racionalização de opções, entre outras. 
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CAPÍTULO II 

Inicio Metodológico da Pesquisa 

3.  ANÁLISE DOCUMENTAL 

Como suporte à pesquisa aqui realizada e para um melhor entendimento de 

como funciona ambos os espaços educativos, foi necessário adentrarmos na parte 

mais burocrática do funcionamento das duas instituições selecionadas. Além da ida 

às duas instituições trabalhadas para observar melhor o seu funcionamento e a sua 

prática, realizei uma estudo comparativo dos documentos que objetivam e 

esclarecem os propósitos de ambos os espaços educativos e entrevistas com 

professores/educadores que estão imersos nos espaços aqui dialogados com o 

intuito de trazer a visão deles sobre a relação escola x ong x sujeitos envolvidos x 

comunidade.  

Com relação ao Colégio Estadual Visconde de Cairú foi me fornecido o seu 

Projeto Político Pedagógico (PPP), que trata das metas e objetivos que a escola 

buscará atender nos próximos dois anos. Sendo assim, é importante frisar que 

segundo o PPP, a sua elaboração é fundamentada nos desejos, nas necessidades e 

nos sonhos de todos que compõem a comunidade.  No que diz respeito ao estatuto 

da ONG chamada de Centro Cultural Nossa Casa, mais conhecida como Biblioteca 

Nossa Casa, foi me concedido o estatuto da instituição onde é apresentado também 

seus objetivos e metas para a construção dos projetos.  

Entretanto, é preciso frisar que diferentemente do PPP que tem uma proposta 

de dois anos, isto porque, a cada dois anos ele deve ser reelaborado e suas 

propostas repensadas, o Estatuto da Ong tem uma proposta mais longa, sem um 

prazo definido. 

 

3.1 Projeto político pedagógico 

 

Antes de qualquer análise, é preciso entender do que se trata o PPP e qual a 

sua importância para a instituição escolar. A palavra projeto, que vem do latim 

projectus, significa desejo, intenção de fazer ou realizar (algo) e é a partir dessa 

etimologia que procuraremos compreender a função que o este projeto tem no 

ambiente escolar. 
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   O projeto político pedagógico é uma forma de estruturar o trabalho 

pedagógico que será instaurado na escola com base nas necessidades da 

comunidade, de forma a tentar definir uma identidade para a escola. No entanto 

Libâneo (2004, p. 152), em seu livro Organização e Gestão da escola: teoria e 

prática, nos apresenta duas características fundamentais que devem fomentar a 

estruturação de um PPP, sejam eles: considerar o que já está instituído (legislação, 

currículos, métodos, conteúdos, clima organizacional, etc); e, ao mesmo tempo, 

instituir, estabelecer e criar objetivos, procedimentos, instrumentos, modos de agir, 

estruturas, hábitos e valores, ressignificando a própria escola. 

Tendo como base as duas características supracitadas, é possível perceber 

que esse projeto, vai além de um simples plano para ficar guardado em uma gaveta 

e não é utilizado para prestar contas de um serviço para a secretaria de educação, 

por exemplo. Segundo Veiga  (2002) Ele é construído para ser vivenciado em todos 

os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. 

A Proposta política pedagógica é para ser construída coletivamente, 

elaborando metas que atendam a comunidade, transformando e construindo, de 

alguma maneira, novos rumos para os sujeitos envolvidos. Essa transformação 

envolve mais que a teoria e implica ação direta dos professores, coordenadores, 

diretores, comunidade, pais e alunos na discussão sobre os problemas da escola, o 

que envolve também muita reflexão e participação de todos os envolvidos. 

Analisando o projeto da escola em questão e partindo das pesquisas 

realizadas sobre a temática, fica claro que a questão central que envolve a 

elaboração dessa proposta é autonomia, uma autonomia da escola perante ao que 

se pretende desenvolver e/ou modificar, construindo assim, através da coletividade, 

uma identidade autônoma para a escola. 

Agora que já buscamos compreender a finalidade do Projeto Político 

Pedagógico, nos pautaremos no projeto de um Colégio da Estadual de ensino para 

entendermos na prática como ela se dá e em seguida focaremos Estatuto da ONG e 

no seu papel. 

 

3.2 Projeto Político pedagógico na escola 
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A projeto político pedagógico (PPP) aqui analisado,  trata - se do Colégio 

Estadual Visconde de Cairú, situado no Município de São João de Meriti / RJ, na Vila 

Humaitá.  

A proposta apresentada no projeto elaborado pelo Colégio para esse ano 

eletivo e o próximo, procura envolver primeiramente a participação de todos os 

envolvidos com a escola  e ter assim, segundo o documento, um instrumento para a 

legitimação da gestão democrática e participativa da comunidade. No entanto, antes 

de tudo, é necessário refletir sobre as demandas e as necessidades dos indivíduos 

que estão imersos no cotidiano escolar e de que forma a estrutura escolar 

pode/poderá contribuir para a  construção do cidadão e da cidadania. 

Entender a metas apresentadas no documento implica compreender o 

contexto político, social e econômico em que a Escola está inserida. A comunidade 

onde o colégio está localizado é desprovida de qualquer espaço para lazer, práticas 

esportivas e/ou de entretenimento. Os alunos, segundo o PPP, em sua maioria, 

vivem intensos conflitos familiares como subemprego, dependência química, 

desajustes familiares, problemas com moradia e ambientais. Tendo como proposta 

fundamental a presença da comunidade na elaboração das novas metas, ao ser 

contextualizado o contexto onde a escola está inserida, já vemos um desafio dessa 

primeira intenção ao ser exposto no texto que a participação dos pais e 

responsáveis é pouco frequente, quando ocorre. 

Por na sua essência, a escola se trata de um ambiente de convivência, e 

tratar de questões tão intrínsecas para um bom relacionamento da instituição com 

seus alunos, pais, comunidade e todos os atores sociais envolvidos, implica pautar – 

se no respeito para o bem estar coletivo.  

Pensando na importância da relação das famílias com os alunos e a escola, 

trago o seguinte trecho do Projeto Político Pedagógico que traz consigo alguns 

dilemas enfrentados para uma melhor execução das atividades propostas:  

“Um fator determinante dos problemas da violência e da dificuldade 

de disciplina na escola é a situação da realidade particular de cada aluno. 

Quando a família desenvolve uma rotina permeada de atitudes de respeito, 

valorização e limites, o aluno aprende a respeitar, ouve com atenção e 

domina com tranquilidades os impulsos de violência. O que vemos, são 

alunos agredidos socialmente, emocionalmente, convivendo desde muito 

cedo com um ambiente de hostilidade entre os pais ou pessoas maiores de 

idade, supostamente responsáveis por eles, que violam seus direitos de 
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dignidade e humanidade. Muitos percebem o fracasso desses adultos, e 

correspondem com muita indisciplina e violência. Alguns o fazem para 

serem notados e, por isso, serem tratados com atenção e atitudes de 

humanização e aconchego.” (Projeto Político Pedagógico) 

Ler essas colocações me remete ao que Benard Lahire trabalha em seu  livro 

Sucesso escolar no meios populares e que mostra o quanto das disposições 

familiares podem influenciar positiva ou negativamente a relação dos alunos com a 

escola, quando os hábitos familiares estão em consonância ou dissonância com o 

que a escola espera de um aluno. 

O Colégio Estadual Visconde de Cairú realizou ao longo dos dois anos que se 

passaram, e pretende continuar realizando, juntamente com a nova direção, 

atividades como debates que promovam a maior inserção da comunidade com a 

escola ,trazendo propostas que permeei melhor no contexto social dessas pessoas, 

de forma a fazer uma aproximação de suas realidades e deixar um pouco de lado a 

formalidade da escola.  

Pensando um pouco na relação da educação formal e não formal que já foi 

aqui analisada, uma das questões levantadas no PPP,  sobre a intenção da escola 

de preparar seus alunos também para a vida, levantando os seguintes 

questionamento: “Bastaria o conteúdo formal da Escola?” “Resolveria para a 

transformação da sociedade, em que almejamos um mundo cada vez melhor, com 

uma sociedade realmente INCLUSIVA, indivíduos que possuíssem muito 

conhecimento, mas não soubessem expressá-los?”. Essas questões me fazem 

voltar na importância de ambos os espaços educativos, trabalharem juntos na 

contemplação e valorização do individuo. 

Visando refletir sobre os sujeitos inseridos no contexto escolar, o projeto 

político pedagógico, para esse ano e o próximo, procurou elaborar seus objetivos 

específicos (metas) de um forma que contemplasse também indivíduo como um ser 

único, com suas especificidades. Acredito ser de suma importância relaciona-los 

com o intuito de a frente compará-los com os do Estatuto da Ong, sendo eles: 

 Realizar bimestralmente encontros com as famílias para garantir o 

fortalecimento das ações pedagógicas, na tentativa de promover a 

continuidade delas. 



26 
 

 Promover movimentos artístico-culturais para envolver a comunidade, de 

modo que os valores morais sejam suscitados, para o bem comum, visando a 

elevação da autoestima. 

 Fortalecer as ações pedagógicas, através de práticas atrativas, motivando os 

alunos, para que o desempenho escolar seja notório, e violência seja 

erradicada. 

Analisando as metas aqui inseridas, fica claro mais uma vez o fato de a 

elaboração deste PPP está preocupado com uma participação mais ativa não 

só da comunidade com a escola, mas o vice verso, com a intuito de a partir 

dessas propostas trazer uma melhoria para a comunidade e para esses 

alunos, com o finalidade de promover a eles o que o entorno por si não 

oferece. 

Desta maneira, tendo a escola o saber como a sua forma legitimadora, 

ela deve preocupar-se com o modo como esse saber deverá ser transmitido. 

Além do que conteúdo escolar imposto pelo currículo mínimo, a proposta que 

é transmitida pelo o Projeto pressupõe uma maior valorização dos alunos a 

partir do seu “universo de referência que vai comunicar-se com estes saberes 

que a escola transmite”. 

Contudo, vale frisar que o projeto político pedagógico é constituído de 

propostas futuras, com metas para serem alcançadas ao longo dos dois anos 

e realiza-los vão requerer longos desafios, já que ao final do documento é 

deixado claro que instituição possui “carências de professores e ainda não há 

propostas para a elaboração de atividades extras porque os monitores 

atendem aos alunos do contra turno, a escola não tem coordenador 

pedagógico, nem orientador educacional, nem sala de leitura ou outro espaço 

ou profissional disponível pra direcionar atividades. As disciplinas optativas 

ainda não foram disponibilizadas”. Problemas que podem vir a intervir o andar 

do projeto. 

Por fim, segundo o PPP, é importante ressaltarmos que ao final desses 

longos dois anos as metas são avaliadas para saber se foram comprimidas ou 

não, através de fichas de acompanhamentos ou relatórios das reuniões os 

professores, coordenadores pedagógicos e direção. 
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3.3 O Estatuto Social da ONG 

Entender do que se trata, os objetivos do Estatuto Social de uma Organização 

Não – Governamental é um dos pressupostos fundamentais para compreender 

como se dá o seu funcionamento das ONGs, sérias e comprometidas, de uma forma 

geral.  

O Estatuto é um documento registrado em cartório onde são compostas pelas 

obrigações da instituição, as regras sobre o seu funcionamento e a constituição que 

a rege. De acordo com o código civil, Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, o 

artigo 54 diz a respeito dos estatutos das associações que ela deverá conter: 

I - a denominação, os fins e a sede da associação;   

II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;  

III - os direitos e deveres dos associados;  

IV - as fontes de recursos para sua manutenção;   

V - o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; 

(Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)   

VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 

dissolução.  

VII - a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas 

contas. (Incluído pela Lei nº 11.127, de 2005)  (BRASIL,1995) 

 
Sob forma de a instituição ter a seu estatuto anulado, caso não siga a 

legislação.  

 Desta forma, temos que da mesma maneira que o Projeto Político 

Pedagógico surge para estruturar o trabalho e as metas da escola, vemos que o 

Estatuto surge com a mesma proposta. No entanto, cabe ressaltar que 

diferentemente da escola, mais especificamente sobre documento aqui trabalhado, o 

Estatuto, contraditoriamente ao seu trabalho que difere a ONG da escola justamente 

pela sua maior flexibilidade, está preso a um modelo mais “quadrado” para a sua 

elaboração, visto que precisa seguir as normas do Código Civil para a sua validade. 

 A ONG analisada nesta proposta, além do Estatuto, documento obrigatório 

para mantê-la legalizada e que organiza suas propostas, expondo suas metas para 

a realização das atividades promovidas por essa organização, também é composta 

pelo título de utilidade pública municipal  de 14 de abril 2009, COMAS (Conselho 

Municipal de Assistência Social) e CMDCA (conselho municipal de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente),documentos de suma importância para o caso 

de parcerias públicas para seus projetos. Importante ressaltar, que a atribuição 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/cc-lei-n-10-406-de-10-de-janeiro-de-2002#art-54
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726803/art-54-inc-i-do-codigo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726773/art-54-inc-ii-do-codigo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726736/art-54-inc-iii-do-codigo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726703/art-54-inc-iv-do-codigo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726654/art-54-inc-v-do-codigo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726626/art-54-inc-vi-do-codigo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726592/art-54-inc-vii-do-codigo-civil-lei-10406-02
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desses títulos só se dá para o caso onde, no estatuto, esteja especificado que seus 

dirigentes não são de forma alguma remunerados. 

 Desse modo, temos que as especificidades que envolvem a construção de 

um estatuto vão além das boas propostas e dos objetivos para com a comunidade, 

há um envolvimento com algumas regras que acabam por viabilizar a sua 

legitimidade diante do poder público.  

  

3.4  Análise do  Estatuto Social da ONG  

O Estatuto do Centro Cultural Nossa Casa inicia –se, em seu capítulo 1, artº 

1º, dizendo o seu ano de fundação em  01/06/2003 e a localidade de sua sede em 

Tomazinho, São João de Meriti/RJ,  especificidades da lei 10406/02, art.54, inciso 

primeiro do código civil, como citado anteriormente. Em seguida, temos os seus 

objetivos, propostas inerentes ao seu envolvimento com a comunidade em que está 

envolvida. Destaco aqui alguns, não todos, que envolvem diretamente sua relação 

com a educação e com o seu olhar a respeito com o outro,  demonstrando e visando 

a importância construção e do direito a cidadania, são eles: 

a) planejar o desenvolvimento de atividades educacionais, esportivas, 

culturais e a assistência social a toda a população e a formação de 

grupos preocupados da articulação cultural-educacional popular; 

b) fortalecer a organização popular e a consciência de cidadania 

através das atividades culturais e educacionais, visando a 

transformação social e qualidade de vida; 

c) executar seminários, debates e cursos sobre questões relativas a 

.cultura, esporte e cidadania;  

d) desenvolvimento e promover atividades culturais e artísticas com 

crianças, adolescentes e jovens, visando a formação sócio-cultural e 

dando a todos oportunidades múltiplas para o futuro mercado de 

trabalho. 

Objetivos esses, que chamam a atenção pelo fato de apesar da escola e da 

ONG serem instituições distintas, estando no mesmo espaço/comunidade 

apresentam propostas em seus documentos bem próximas. No entanto, 

diferenciam-se  quando localizamos as metodologias ligadas a realização dos 

objetivos, que estão no nosso debate, relacionada diretamente a relação de como 
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esses espaços lidam com o tempo de aprendizado dos atores envolvidos e sua 

relação com tempo e o espaço, o tempo cronológico e o tempo da natureza de cada 

ator social. 

Assim sendo, ao analisar os objetivos demarcados no estatuto que ao todo 

são 12 (doze) e ter acesso a um portfólio escrito pelo diretor e coordenadores da 

instituição sobre a sua origem e seus desígnios, nos é passível de melhor 

compreensão a razão pelas quais essas propostas foram traçadas. Segue abaixo 

um trecho desse portfólio: 

  

[...] Baseado no déficit da educação foi criada a Biblioteca Carlos Henrique 
de Andrade, com objetivo de ajudar crianças na fase escolar, com espaço 
para leitura e emprestando livros. Baseando-se na alta taxa de 
vulnerabilidade social[...] Nossa missão é garantir as pessoas envolvidas 
nos projetos uma gama de atividades, gerando oportunidades e 
fortalecendo o conhecimento, ferramenta indispensável para a 
transformação da sociedade de maneira a contribuir na formação de um 
cidadão mais desenvolvido. (Portfólio da instituição) 

 

Sendo assim, podemos constatar após a análise documental dos pares aqui 

investigados, que apesar dos métodos para que se atingir seus objetivos serem 

diferentes, os fins acabam por serem iguais ou bem próximos. Os dois objetos de 

análise desse trabalho estão alocados no mesmo espaço/comunidade, o que 

provavelmente fortalece a esta proximidade (de objetivos) e consequentemente, nos 

traga a indagação do por que não trabalharem juntos, em parceria, já que durante o 

campo foi possível notar que atingem o mesmo público.   

Pensar sobre esta indagação, remeteria - me a outro campo de investigação, 

mas deixo aqui para uma possível reflexão, mais aprofundada, ou outro trabalho 

monográfico. 
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Capítulo III 

4. Materiais e métodos da pesquisa 

 

Nesse momento do trabalho vamos demonstrar como este estudo foi 

realizado. Dividirei a apresentação do material em três tópicos onde procurarei 

ressaltar as etapas para a realização da pesquisa. No primeiro momento, 

descreverei como a pesquisa qualitativa se sucedeu, tendo como suporte a questão 

norteadora e os objetivos demarcados no projeto. Em seguida, relatarei o campo 

onde a pesquisa foi realizada e, por fim, como os sujeitos foram selecionados para a 

realização da entrevista e como os resultados foram organizados e apresentados. 

 

4.1 Realização da pesquisa qualitativa. 

 

O trabalho em questão foi baseado em pesquisa qualitativa, tendo como 

suporte a ida a campo. Devemos ressaltar, que diferentemente do método 

quantitativo que fundamenta-se em dados estatísticos para os seus resultados, o 

qualitativo tem uma proposta mais descritiva e que se justifica por ser aprofundar  

“no mundo dos significados e das ações humanas, um lado não perceptível, não 

captável em equações, médias ou estatísticas” (MINAYO, 1993,p.21). 

 Fundamentando – se no problema que norteou a realização da pesquisa, a 

saber: onde se distanciam e/ou aproximam, na formação do cidadão, os espaços 

educativos Escolas x ONGS? E apoiando-se no planejamento para entrada no 

campo da investigação, percebemos que trabalhar com a pesquisa qualitativa trouxe 

uma melhor compreensão das relações envolvidas e do comportamento dos 

indivíduos. 

 As entrevistas realizadas, relacionadas à ação participativa da pesquisadora 

no campo, possibilitou adentrar com um maior aprofundamento no problema da 

pesquisa, coletar e decodificar  melhor os  dados do estudo em questão. Desta 

forma, foi possível alcançar os objetivos traçados nesta pesquisa, quais sejam: 

1. Identificar o processo de formação do cidadão de uma escola. 

2. Identificar o processo de formação do cidadão dentro de uma ONG. 

3. Relacionar os processos de formação do cidadão na escola e na ONG. 
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Sendo assim, nesse capítulo, procuraremos explicitar melhor como o 

processo de elaboração dessa investigação se deu e quais os materiais e métodos 

de pesquisa foram utilizados. 

 

4.2 Minha experiência no campo. 

O trabalho de campo foi realizado em períodos distintos, devido ao período 

atípico na faculdade, onde tivemos aula nos meses de Dezembro e Janeiro (época 

em que as escolas estão em férias).  A entrada no campo, no Colégio Estadual 

Visconde de Cairú de deu após no mês de fevereiro de 2016, logo após as férias e o 

carnaval e no Centro Cultural Nossa casa se deu antes, através do trabalho 

voluntário por mim realizado em um momento anterior a monografia. É de suma 

importância ressaltar que, com relação à escola, neste momento da pesquisa eu já 

havia tido acesso ao projeto político pedagógico  da instituição, o que me possibilitou 

verificar o quanto a teoria se relacionava com a prática, ou não. 

Com relação ao espaço físico, a escola não é muito grande. Há 6 salas, 

Laboratório de informática+ vídeo, 2  Sanitários para alunos (masculino e feminino), 

banheiro para os professores, sala dos professores, gabinete da direção, secretaria, 

cozinha, refeitório, despensa, um pátio coberto e outro descoberto e uma quadra de 

esportes, além dos 35 profissionais envolvidos entre diretor, coordenadores, 

professores, setor administrativo... No entanto, verifica-se claramente a sua falta de 

estrutura quando notamos que a quadra é descoberta e das poucas salas  uma está 

desativada, assim como o vestiário. 

Pude entender na minha convivência com os professores e alunos que a 

escola estava em um período de transição com a mudança recente da direção e que 

o novo projeto político pedagógico, que deve ser renovado a cada 2 anos, estava 

respaldado nas mudanças já ocorridas nos 2 primeiros anos da nova direção.   

Transpondo a realidade da escola para o que o documento pretende, foi 

possível notar que ainda está longe da realidade sonhada e a dificuldade de um 

diálogo maior com a comunidade ainda é sentida no âmbito escolar, principalmente 

na fala da diretora ao dizer que “os pais não pisam na escola”.  A instituição, apesar 

de apresentar como uma das suas metas a maior valorização do saber do aluno, 

ainda está respaldada na educação bancária e tradicional, sendo os alunos meros 
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receptores do saber e julgados constantemente pelo seu comportamento, muitas 

vezes relacionado pelos professores ao meio em que estão inseridos. 

Com relação a minha entrada na ONG, ela se deu de maneira mais duradoura 

devido a minha relação participativa e afetiva com esta. No entanto, tive que forcar o 

olhar para não naturalizar essa minha relação com o espaço, o que foi um grande 

desafio e aprendizagem. 

Fazendo um comparativo a escola, que já é pequena visto algumas outras 

instituições da mesma rede de ensino, o Centro Cultural Nossa Casa, apesar de ser 

menor, atende a um público relativamente grande para o que poderia comportar, em 

se tratando de espaço físico. Hoje, a instituição trabalha com trabalho voluntário, 

sendo apenas o professor que promove atividade esportiva com as crianças 

remunerado, através de doações realizadas por pessoas físicas que abraçaram o 

projeto. Corriqueiramente, para manter o espaço aberto, há o revezamento de 3 

voluntários de segunda a sexta.  

O espaço é composto por um galpão, um pequeno espaço a frente, 3 

banheiros, é importante destacar que o espaço é inclusivo, com rapas e um desses 

banheiros é para pessoas portadores de necessidades especiais. O espaço interno 

é composto da recepção, uma área de leitura onde são desenvolvidas atividades 

com as crianças e a biblioteca aonde pode-se ler no espaço ou levar o livro para 

casa. 

Dos três voluntários que estão cotidianamente no espaço, dois deles realizam 

atividades com as crianças e procuram através dessas propostas apresentar não só 

uma gama de oportunidades e coisas novas, como também trazer um pouco do que 

estas crianças vivem para dentro do espaço. No entanto, cabe destacar, que há uma 

colocação comum entre esses profissionais e os professores que é a pouca 

participação, muitas vezes, da família com o espaço que seus filhos frequentam e eu 

pude observar isso na confraternização que ocorreu no fim de Dezembro de 2015, 

onde as crianças se apresentaram e apenas os pais de 4 delas estavam presentes. 

No entanto, problemáticas como essas, expostos nos dois meios, me levam a 

refletir o quanto seria importante a parceria entre eles, não só processo de ensino-

aprendizagem como foco educacional, como também no envolvimento pessoal com 

as famílias para se parar de especular e saber as reais condições para o seu não 
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envolvimento nessa relação e aí sim ter um processo mais contínuo e eficaz no que 

diz respeito ao processo de formação do cidadão. 

 

4.3 Definição dos sujeitos 

Para realização das entrevistadas procurei trabalhar com os indivíduos que 

estão imersos nos espaços educativos aqui analisados. Para tal, a entrevista foi feita 

com dois professores do Colégio Estadual Visconde de Cairú, uma coordenadora e 

uma das mediadoras do Centro Cultural Nossa Casa, totalizando quatro sujeitos 

entrevistados. 

Com  relação aos professores da escola, é importante dizer que tentei fazer a 

entrevista com um número maior de profissionais, mas apenas esses dois me 

possibilitaram fazer o registro. Já com os profissionais da ONG não tiveram maiores 

problemas e os que pedi se colocaram a disposição. Cabe aqui destacar que todos 

os profissionais envolvidos, em qualquer que seja o espaço, são professores de 

formação. 

Sendo assim, desenhado o caminho metodológico da pesquisa, segue abaixo 

o planejamento da entrada no campo da investigação, usado pela pesquisadora, sob 

a orientação e supervisão do orientador da pesquisa: 

 

 
PESQUISA 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL X EDUCAÇÃO FORMAL: TENTATIVA DE COMPREENDER 

OS ESPAÇOS EDUCATIVOS 

 QUESTÕES OBJETIVOS 
 

Nome: 

Profissão: 

Sexo: 

Idade: 

Formação: 

Instituição de formação: 

Escola/instituição: 

 
 
 
Identificar os sujeitos envolvidos 
na pesquisa 

1 - como e a partir de que você planeja as atividades que 

serão realizadas? 

2 – como se dá o período de aplicação da atividade? 

3 – quais são os fatores que determinam o momento de 

mudar a atividade.  

 
 
Identificar as ferramentas 
utilizadas pelos profissionais em 
suas respectivas instituições de 
atuação, para o planejamento e a 
realização das atividades. 
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1 – o lhe causou o interesse de atuar nessa área? 

2 – o que você pensa sobre a importância da 

aprendizagem no âmbito escolar? 

3 – o que você pensa sobre a importância da 

aprendizagem no âmbito ONG? 

 
 
Identificar a importância da 
formação do cidadão crítico e 
autônomo, a partir das 
aprendizagens: escolar/ONG. 
  
 
 

1 – o que você entende a respeito de educação formal? 

2 – o que você entende a respeito de educação não-

formal? 

3 – qual a importância da escola e da ong na formação 

do cidadão? 

 
 
Perceber o entendimento dos 
professores e profissionais sobre  
educação formal e não-formal. 

 

 

1- relacione escola x ong x sujeitos envolvidos x 

comunidade e diga-me o que você pensa sobre essa 

relação?  

2 – como ela se constrói no cotidiano da comunidade? 

 

 

 
 
 
Reconhecer a relação escola x 
ong x sujeitos envolvidos x 
comunidade e sua importância no 
processo de formação do 
cidadão. 
 
 
 
 

Figura 1: Quadro de Entrada no Campo: Planejamento da Empiria do Estudo 

 

 Esse planejamento de entrada no campo de pesquisa possibilitou a estrutura 

e organização da coleta de dados do estudo em questão. Direcionou  as ações no 

campo da pesquisa e facilitou a operacionalização da pesquisa.  
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Capítulo IV 

5. Resultados da Pesquisa 

 

Nesse momento do trabalho serão demonstradas as falas dos sujeitos da pesquisa 

após coleta e decodificação dos dados. Esse é o momento, de certa maneira, a 

razão de ser do estudo que propomos desenvolver. Nesse sentido, a seguir 

apresento os dados levantados da pesquisa seguidos de suas respectivas análises e 

interpretações.  

  

 

5.1 Sujeitos envolvidos na pesquisa 

 

5.1.1 Sexo 

Esta pesquisa teve como sujeitos participantes 33,33% do sexo masculino e 66,66% 

do sexo feminino. 

 

Tabela 1:Tabela de avaliação de gênero x quantidade 

 
                      SEXO                                            QUANTIDADE 

 
MASCULINO                                   01 
FEMININO                                       02 

 
 
5.1.2 Idade 
 
Esta pesquisa teve como participantes, sujeitos que somados compreenderam a 

33.33% na faixa etária entre 18 – 25; na faixa etária correspondente às idades de 25 

– 35 anos, apareceram 33,33% dos entrevistados e entre 35 e 45 anos aparecem 

33,33% da totalidade dos entrevistados. 

 

Tabela 2:Tabela de avaliação de faixa etária x quantidade 

 
                      FAIXA ETARIA                                            QUANTIDADE 

 
18 – 25 Anos                                                             01 
25 – 35 Anos                                                        01 
35 – 45 Anos                                                                                01 
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5.1.3 Informações Gerais 
 

Pessoas Curso de 
formação 

Ano de 
formação 

Escola / 
Instituição 

Segmento de 
Atuação 

Marte Educação 
Física 

2010 Visconde de 
Cairú 

Ensino 
fundamental 

segundo 
segmento. 

Vênus  Letras 2012 Nossa casa Crianças, 
Jovens e 
Adultos 

Terra Formação 
Normal de 

professores 

2014  
Nossa casa 

Crianças, 
Jovens e 
Adultos 

 
Figura 2: Quadro de Informações Gerais 

 
Na figura 2, como forma de preservar a identidade dos entrevistados, são usados 

nomes de planetas.  Na tabela seguinte temos a formação dos profissionais que 

responderam a entrevista, sendo 1 professor de educação física, 1 de letras e 1 com 

formação normal de professores. Na terceira coluna temos o ano de formação dos 

profissionais, seguidos de onde atuam e com que público se relacionam. No caso 

dos profissionais da Escola a classificação do público se dá pela classificação 

estatutária da escola em ensino fundamental e com relação a ONG com o público 

diretamente trabalhado. É importante frisar que todos profissionais aqui 

entrevistados possuem menos de 10 anos de magistério  e relação com a educação. 

5.2 Como e a partir de que você planeja as atividades que serão realizadas? 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “Respeitando o cronograma de datas e 
atividades da escola, mas considerando a 
peculiaridade de cada turma.” 

Vênus “As atividades são propostas a partir da 
realidade dos nossos leitores e suas 
vivências diárias. Assim buscamos através do 
lúdico proporcionar novas experiências. “O 
livro” é sem dúvida o nosso material chefe, 
porém não precisamos ficar presos a ele para 
fazer leitura. O ser humano possui uma 
criatividade incrível, só precisa de bons 
incentivadores para a prática.” 

Terra “As atividades são planejadas a partir de 
prioridades, observando o outro e focando no 
interesse do grupo que participa para que 
assim os objetivos sejam alcançados com 
sucesso.” 
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Figura 3: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 

5.2.1 Como se dá o período de aplicação da atividade? 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “De acordo com o calendário, no entanto, é 
bem flexível.” 

Vênus “varia de acordo com a atividade, mas no 
normal a duração é de 1 hora diária, podendo 
assim se estender de acordo com a 
necessidade.” 
 

Terra “Depende do assunto tratado, a partir daí é 
visto o tempo que necessita tal atividade.” 

Figura 4: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 

 

 

5.2.2 Quais são os fatores que determinam o momento de mudar a atividade? 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “A Flexibilidade do calendário ajuda, pois as 
mudanças ficam livres para serem feitas com 
o desenvolvimento da turma.” 

Vênus “Falta de interesse dos leitores, conflitos (falta 
de respeito, intolerância, ...), entre outros.” 
 

Terra “O momento de mudar a atividade é quando 
nota o resultado no grupo envolvido.” 

 
Figura 5: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 

 

 

5.2.3 O que lhe causou o interesse de atuar nessa área? 

 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “O entendimento de que através da educação 
podemos almejar um mundo melhor e a 
paixão por aprender/ensinar.” 

Vênus “A busca do conhecimento. Talvez a frase 
anterior cause um entendimento de 
conhecimento pessoal. Sim, também. É muito 
bom quando você aprende e consegue 
compartilhar com outros o pouco que 
aprendeu.“ 

Terra “O desejo de mudança e a paixão pela 
profissão é um dos fatores que me causou 
mais interesse nessa área acreditando na 
transformação de uma sociedade melhor e o 
professor, tem um papel fundamental nessa 
construção.” 

Figura 6: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 
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5.2.4 O que você pensa sobre a importância da aprendizagem no âmbito 

escolar? 

 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “Dentro da estrutura da sociedade é 
importante ter uma boa formação, apresar de 
que, apenas tê-la, não garante que seja um 
cidadão critico, politizado e autônomo.” 

Vênus “É de suma importância! Sem dúvida a escola 
é tem um papel muito importante na formação 
do indivíduo, porém hoje é preciso repensar 
conceitos para que essa aprendizagem possa 
melhorar.  Motivar é a palavra de ordem, e 
não só para os alunos.“ 

Terra “A aprendizagem no âmbito escolar é de 
imensa importância em nossas vidas, pois é 
na escola que vivenciamos as primeiras 
experiências fora do âmbito familiar. Assim, o 
ambiente escolar não é apenas um espaço de 
aprendizagem formal ele se torna um campo 
de troca de conhecimentos, experiências e 
afetividade aonde temos a oportunidade de 
amadurecer.” 

Figura 7: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 

 

 

5.2.5 O que você sobre a importância da aprendizagem no âmbito ONG? 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “A construção de valores morais, sociais, 
culturais e a própria identidade.” 

Vênus “Hoje a ONG tem um papel muito importante 
na vida de seus freqüentadores, tanto os que 
utilizam como fonte de aprendizagem,  
participando de alguma atividade; quanto aos 
que de certa forma trabalham para que isso 
aconteça. A ONG acabou ganhando um 
espaço muito maior na sua inclusão social.” 
 

Terra “As ONGs são mais do que apenas um lugar 
de lazer é muito importante na sociedade, 
com ideias inovadoras trazem soluções para 
diversos desafios enfrentados na vida além 
de ser um motivo de inspiração muitas das 
vezes é a peça fundamental na melhoria da 
aprendizagem dos alunos, ampliando os 
horizontes, estimulando os alunos a 
frequentar as escolas e dando a oportunidade 
de sonhar e correr atrás de seus objetivos.” 

Figura 8: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 
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5.2.6 O que você entende a respeito de educação formal? 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “Resultados, cronogramas, provas, testes, 
trabalho, padrão.” 

Vênus “É aquela oferecida nas escolas, com a 
participação de professores e orientadores, 
com conteúdos ensinados e cobrados por 
eles. É conhecimento histórico.” 

Terra ―Entendo como a educação que e transmitida 
nas escolas, sendo então o aluno o foco e o 
professor o transmissor desse conhecimento, 
que tem como objetivo principal preparar o 
aluno para atuar ativamente na sociedade.” 

 
Figura 9: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 

 

5.2.7 O que você entende a respeito de educação não formal? 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “Versatilidade, adaptar-se as necessidades 
locais e aos alunos.” 

Vênus “É o conhecimento de mundo que o indivíduo 
adquiriu com o passar de sua vida.” 

Terra ―E a educação que foca no coletivo, se 
preocupa com a troca de aprendizagem com 
uma dose de idealismo colaboram na 
preparação do cidadão para o mundo, o 
conhecimento e construído de forma 
interativa com propostas de atividades mais 
flexíveis.” 

 
Figura 10: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 

 

5.2.8 Qual a importância da escola e da ong na formação do cidadão? 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “Complementação, pois há valores que a 
escola proporciona melhor que as ONGs, 
assim como há valores que as ONGs 
ensinam melhor que as escolas.” 

Vênus “A escola oferece uma educação formal, 
conhecimento em relação aos conteúdos. 
Muito importante para formação do indivíduo, 
porém não é só desse tipo de conhecimento 
que vai ajudar em sua vida.  
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A ong, oferece uma educação informal, é 
mais um grupo social de integração na vida 
do individuo, como: amigos, igreja,...  Tanto a 
escola quanto a ong tem o poder de 
mudanças na vida do indivíduo, isso acontece 
porque o importante é  socializar, 
desenvolvendo hábitos de pensar e agir para 
sua formação.” 

Terra ―Ambas são importantes na formação do 
individuo, uma voltada para aprendizados 
escolares e a outra para ampliação de valores 
culturais. Portanto, precisam caminhar juntas 
as ONGs servindo de suporte para as 
escolas, como um ambiente de discussão de 
assuntos abordados durante as aulas, esse 
acompanhamento deve seguir por todo 
percurso, para que seja formado cidadão com 
pensamentos críticos capaz de mudar a sua 
realidade e das próximas gerações.” 

 
Figura 11: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 

 

5.2.9 Relacione escola x ONG x sujeitos envolvidos x comunidade e diga-me o 

você pensa sobre essa relação? 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “Se houver uma harmonia entre eles, todos 
saem ganhando, a Escola e a ONG, pois 
terão seus objetivos alcançados e os 
professores, mediadores, alunos e pais, pela 
qualidade na formação e a construção de 
uma sociedade melhor.” 

Vênus “Em cada lugar ou pessoa envolvida, 
precisamos de uma pessoa ou várias 
pessoas interessadas no processo de 
construção desses saberes para o indivíduo, 
já que estamos falando de educação.  
Essa relação deveria acontecer em busca de 
um único beneficiário, neste caso o indivíduo 
em questão e sua formação. Infelizmente, 
dentro do meu ponto de vista essa relação 
não é tão fácil de acontecer. Conhecimentos 
e direitos básicos são negligenciados por 
aqueles que deveriam  oferecer, dificultando e 
muito a formação do indivíduo.” 
 

Terra “Não tem como pensar em uma educação 
melhor sem o comprometimento de todas 
essas esferas a escola precisa da ONG, a 
ONG precisa dos sujeitos envolvidos que 
também precisa da comunidade. Todos 
precisam se unir para que as crianças 
possam ter a oportunidade de uma educação 
melhor e assim se torna um cidadão integro 
capaz de resolver conflitos de forma 
inteligente.” 

Figura 12: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 
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5.2.10 Como essas relações se constroem no cotidiano da comunidade? 

Profissionais Conceito Pessoal 

Marte “Com o enraizamento comunitário, 
informando e envolvendo todos os sujeitos.” 

Vênus Essa relação será construída ao longo do 
tempo, com os trabalhos apresentados e 
benefícios para cada indivíduo em sua 
formação. Essa formação estará presente na 
sua vida. 

Terra “É notável a pouca participação da 
comunidade na construção de conhecimento 
nos ambientes de aprendizagem, muitas 
vezes os responsáveis não tem o interesse 
em participar e delegam as escolas e ONGs à 
função de educar, porém a escola esta 
limitada e despreparada para tais funções 
designadas. Por essas razões precisamos 
estar juntos nessa causa.” 
 

Figura 13: Quadro de Conceitos Pessoais dos Profissionais. 

 
A partir da análise das respostas e comparação das opiniões, foi notável que 

apesar dos sujeitos avaliarem a importância da educação formal e não formal 

trabalharem juntas na formação e construção do cidadão, ainda há divergências 

quanto ao papel de cada uma, sempre colocadas cada qual em seu espaço, sem um 

compartilhamento de ideias, opiniões e trabalhos. Sendo assim, aqui destaco mais 

uma vez o fato de que uma forma de educação não anula a outra e que, juntas, são 

capazes de alcançarem grandes transformações. 
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6. Considerações Finais 

 

O trabalho procurou identificar as relações entre as categorias de educação 

formal e não formal, procurando estabelecer onde essas relações se distanciam e / 

ou aproximam, tomando como suporte a escola e a ONG, ambas, inseridas nessas 

classificações. Os vários dilemas apontados nessas relações permitiu que 

indagações surgissem, o que proporcionou a realização de entrevistas, com os 

sujeitos nesses espaços envolvidos, a fim de realizar reflexões a respeito sobre o 

tema e essa relação. 

Para a realização desse trabalho, foi utilizado além da análise documental, o 

uso de  referências teóricas metodológicas e a elaboração de um planejamento para 

a entrada no campo onde se sucedeu as entrevistas para a análise dos resultados.  

As perguntas que nortearam essa entrevista me possibilitaram a entrada no 

campo e uma maior aproximação com ambas às esferas educacionais e as suas 

respectivas realidades, o que me fez ter mais certeza, não só da importância, mas a 

necessidade dessas esferas públicas buscarem uma a outra e trabalharem com 

parceria, focando nos sujeitos envolvidas e na comunidade em questão tendo em 

vista o contexto social, político e até econômico em que estão inseridos. 

Desse modo, de acordo com o estudo aqui desenvolvido, vemos também as 

implicações que “possuir normas rígidas” a se seguir, pode causar quando falamos 

de educação. Fazer - se perguntas sobre o papel da educação: Educação pra 

quem? Para que público e com qual finalidade? São importantes para se abrir as 

inúmeras possibilidades plausíveis quando a formação de um cidadão crítico e 

reflexivo está em questão. 
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