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Dedicatória 

 

Desde muito criança a palavra escola tomou conta do vocabulário lá de casa. 

Em meio à panelas vazias, água do poço e falta de luz elétrica, as velas clareavam 

os livros e as letras iluminavam as mentes. 

Uma mulher semianalfabeta impregnava a mente de seus muitos filhos sobre 

a obrigatoriedade dos estudos. Falava sobre o canudo, descrevia a beleza do anel 

de formatura e da tal beca. 

Até hoje procuro saber por que a educação escolar era tão importante para 

ela e como ela colocou na cabeça que seus filhos, criados nos idos de 1980 e 1990 

em Itaquera, extremo leste de São Paulo, em condições adversas, poderiam fazer 

faculdade.   

Jamais vou saber a resposta, mas o que hoje eu sei é que o estudo está para 

esses e muitos outros filhos da classe trabalhadora oriundos da África e de 

Palmares como o atletismo está para outros pretos. Daqui e de lá. 

Estudamos muito, treinamos bastante, pegamos retas e curvas - sem atalho - 

para sobreviver no capitalismo. Os livros, as canetas e os cadernos têm sido os 

equipamentos de luta que evitam que muitas vidas se acabem em outras lutas 

desiguais. Primeiro na escola, depois na academia, essa pista sem atalho, com 

muitos obstáculos e também sem horizonte nos proporciona uma prova interminável, 

porque os estudos não findam. 

Foi nesta pista que uma mulher que escrevia pouco mais que seu nome nos 

impulsionou a estudar: foi a mais bonita música tocada por ela. E ela reverbera até 

hoje nos ouvidos de nossos filhos e filhas (seus netos). 

Para Marina Lopes Góes 

In Memoriam... 
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RESUMO 

 

GÓES, Washington Lopes. A relação da escola com a sociedade: manifestações 

de professores sobre ações de Educação Social. 2016, 157f. Dissertação 

(Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. São Paulo, 2016. 

 

A presente pesquisa problematiza a relação entre escolas e seu entorno social, 

buscando entender possíveis relações com instituições de Educação Social ou 

Educação Socioeducativa. Analisa, sobretudo, se e de que forma a escola tem se 

relacionado com outras instituições. Foram escolhidas para esta análise quatro 

dimensões, a saber: a formação docente; a proximidade entre a escola e outras 

instituições; o uso dos conhecimentos adquiridos no contato com as demais 

instituições educativas e o contato da escola com as demais instituições educativas.  

O principal conceito utilizado foi o de relocalização da escola apresentado por Rui 

Canário. Outros autores foram mobilizados para compreensão do percurso da 

escola e suas alterações atuais, como Willard Waller; David Hamilton; Mariano 

Fernandez Enguita; Antônio Cândido e, para conceituação da Pedagogia Social, Rui 

Batista; Isabel Carvalho; Geraldo Caliman; Josué de Oliveira Carvalho e Evelcy 

Monteiro Machado. As hipóteses levantadas: a) essas questões estão ausentes da 

formação dos professores; b) os professores não se preocupam em buscar 

informações sobre o entorno, não reconhecendo o trabalho educativo que outras 

instituições realizam; e c) como decorrência disso não utilizam conhecimentos dessa 

natureza em seu trabalho, mantendo o distanciamento em relação ao seu entorno. A 

pesquisa empírica foi realizada por meio de coleta de informações em quatro 

escolas públicas de ensino fundamental do município de São Paulo, obtidas por 

meio de documentos, de questionário para caracterizar os professores e 

questionário com escala, que permitiram obter tendências de opiniões de 20 (vinte) 

docentes. Os resultados demonstram isolamento da escola, e que os professores 

percebem a participação dos alunos em outras instituições a partir das 

manifestações deles. Desta forma, a escola não parece criar condições para se 

relocalizar, apesar de estar previsto em documentação. 

 

Palavras-chave: Escolas; Educação Social; Instituições Educativas. 



ABSTRACT 

GÓES, Washington Lopes. The relationship of school with the society: teachers 

manifestations about Social Educations action. 2016, 157f. Dissertation (Master 

in education:  History, Politics, Society) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. São Paulo.  

The current research problematises the relationship between school and its social 

environment, searching to understand the possible relations with social education 

institutions or socio-educative education. It analyzes, mainly, if and how school has 

been related to other institutions. It has been chosen for this analysis four 

dimensions, as: teaching training; proximity between school and other institutions; 

Acquired knowledges use during the contact with the other educative institutions; and 

the school contact with the other educative institutions. The main used concept was 

the one about school relocation, presented by Rui Cenário. Other writers were 

mobilized in order to understand the school course and its current changes, such as 

Willard Waller, David Hamilton, Mariano Fernandez Enguita, Antônio Cândido, and, 

for conceptualization of Social Pedagogy, writers such as Rui Batista, Isabel 

Carvalho, Geraldo Caliman, Josué de Oliveira Carvalho, Evelcy Monteiro Machado. 

Raised hypotheses: a) theses questions are absent from the teacher training; b) 

teachers do not worry about searching information about the  environment, not 

recognizing the educative work that other institutions make; and c) because of that, 

they do not use knowledges from this nature in their work, keeping the relationship 

with the environment away. Empirical research was made by collecting pieces of 

information at four public elementary schools from the city of São Paulo, got through 

documents, through questionnaire to characterize teachers and through a scale 

questionnaire, which enables to get opinions trends of 20 (twenty) teachers. The 

results showed the isolation of school; teachers realize students participation in other 

institutions from their manifestations. Although the school suffers external 

interventions, they do not carry directly in school activities. This way, school does not 

seem to create conditions to relocate itself, although provided in documentation. 

Keywords: School; Social Education; Educative Institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar sobre a relação da escola com seu entorno aparentemente requer 

uma análise das instituições ou grupos constituídos ao longo da história. Ao longo do 

tempo, parece que este olhar vem, de certa forma, de fora para dentro da escola. 

São inúmeros os estudos (alguns serão vistos no primeiro capítulo) que focalizam de 

fora para dentro as instituições escolares, seja de um ponto de vista da academia, 

da família, de outros equipamentos públicos e dos órgãos que fiscalizam, controlam 

(ou tentam controlar) e determinam como a escola deve funcionar, como secretarias 

de Educação, diretorias de educação, coordenadorias de educação entre outras 

inúmeras nomenclaturas mundo afora. 

Se, porém, conseguirmos definir objetos de estudo em perspectivas históricas 

e sociológicas, a relação da escola com outros grupos ou instituições sociais ocorre 

de pontos de vista diversos, uma vez que estas instituições corroboram para 

construir estas relações embora por vezes a escola crie estratégias e atividades que 

requerem um olhar para seu entorno. Contudo, o que a escola pretende é absorver 

tudo o que a cerca para seu interior. 

Estabelecendo como ponto central, desta forma, a ideia de que tudo que 

ocorre na escola tem como interesse o ensino e a aprendizagem dos educandos, é 

necessário observar se a instituição escolar absorve, ou procura absorver outros 

aprendizados construídos extramuros com seus alunos. E, mais do que isso, 

verificar se a escola tem se atentado para essas outras práticas educativas que se 

disseminam no seu entorno. 

Não obstante, o que nos inquieta (e não é de hoje) é o fato de que a escola, 

ao focalizar suas forças no ensino de crianças e jovens, desconsidera muitas vezes 

que este ensino vai além de ler e escrever; e mesmo que existam outros 

aprendizados que não são palpáveis à primeira vista no interior desta instituição, 

aprendizados estes que se concretizam nas relações entre os membros dos 

segmentos que compõem a comunidade escolar. Como estes aprendizados não têm 

como agente central a figura do adulto (e, principalmente, a do professor), são de 

alguma forma remetidos ao oculto ou ao pouco importante. 

Desta forma, se a escola limita e seleciona o que deve ser considerado 

importante e relevante no seu interior, no que se refere ao seu contato com o mundo 



12 

 

 

 

externo ela desconsidera todas as formas de relação que possam, de algum modo, 

contribuir com o ensino e aprendizado de crianças e jovens. Por outro lado, há um 

paradoxo nesta forma de agir com seu entorno, na medida em que outras 

instituições alheias a ela muitas vezes impõem ao interior da escola formas diversas 

de relações educativas. Assim, vimos a criação de diversos programas e projetos 

educativos disseminados por instituições que regem ou interferem sobre a unidade 

escolar. 

Do ponto de vista da escola pretende-se, com esta pesquisa, verificar como 

se dá a sua relação com outras instituições que realizam atividades educativas, com 

a perspectiva de dentro para fora da escola. O foco de relação são as instituições 

que desenvolvem a Educação Social/Educação Socioeducativa que acolhem 

crianças e jovens no contraturno da escola para este fim. É com a perspectiva 

docente que se requer verificar, por ser o professor o principal responsabilizado pelo 

ensino e aprendizado dos alunos e, também, por ser o segmento da escola que mais 

tempo passa com as crianças e jovens. A este respeito, há apoio em Cândido e 

Machado quando afirmam que 

 
É claro que não basta ao educador o conhecimento da estrutura 
interna da escola, pois ele deve estar igualmente a par da integração 
desta na estrutura geral da sociedade, em que funciona como fator 
preponderante de controle social. (CÂNDIDO, 1973, p.128). 
 
Fora do ambiente escolar estão presentes necessidades 
socioeducativas que atingem a todas as faixas etárias e que estão 
relacionadas à cultura, ao lazer, ao suprimento de necessidades 
básicas, ao atendimento a populações de risco, ao trabalho, à 
formação continuada, à sustentabilidade, aos direitos humanos, 
dentre tantas outras. (MACHADO, 2009, p. 11382). 

 
Esses dois excertos são representativos de como a escola pode manter 

relações com a sociedade em que está inserida, seja por quem focaliza a escola, 

seja por quem focaliza outras instituições e seu papel educativo nos estudos, 

pesquisas e atividades com crianças e jovens. 

Nascido e criado na periferia de São Paulo, mais especificamente na zona 

leste, ainda muito jovem ingressei no movimento Hip Hop. Além do Rap, engajei-me 

nos movimentos sociais, especialmente com um grupo denominado Núcleo Cultural 

Força Ativa1. Minha atuação no Núcleo oportunizou participações em atividades 

                                                           
1
Organização que trabalha a politização das pessoas por meio da luta de classes, atividades dos 
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comunitárias, fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, fóruns de 

Hip Hop, grupos de estudos e oficinas, entre outros grupos. 

Em escolas e Organizações Não Governamentais desenvolvi oficinas e outros 

encontros abordando questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, linguagens do Hip Hop e fanzine, entre outros 

temas para educandos e educadores. 

Em meados dos anos de 1990, numa parceria entre o Núcleo Cultural Força 

Ativa e o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (IBEAC)2, participei de 

um curso de formação de Jovens Agentes Comunitários em Direitos Humanos, 

ministrado pelo IBEAC. Na ousadia de articular conhecimento e prática nos 

propusemos o desafio de criar, na Cidade Tiradentes, o Centro de Documentação de 

Direitos Humanos “Solano Trindade”. O Centro tem o objetivo de promover a 

divulgação e a prática dos Direitos Humanos entre os jovens da periferia.  

Minha militância me motivou a buscar novos conhecimentos: ingressei no 

curso de Letras da PUC-SP, onde tive acesso às teorias da educação e pude 

relacioná-las com outras leituras e vivências acumuladas até então. Contudo, meu 

contato com a educação se ampliou a partir de 2009, quando passei a integrar o 

grupo de educadores do Instituto Paulo Freire3. 

Estas experiências contribuíram para aguçar minha curiosidade no que 

concerne à aproximação da escolarização e sua relação com a Educação Social na 

formação do sujeito. Embora a Educação Social se assuma como uma pedagogia de 

formação cidadã voltada para uma população em situação de risco, percebi nesta 

                                                                                                                                                                                     
quatro elementos do Hip Hop e ancestralidade africana. O Núcleo Cultural Força Ativa (Hoje Coletivo 
Força Ativa) é uma organização que tem como objetivo trabalhar a consciência do povo negro e a 
conscientização política, por meio de eventos culturais, palestras, debates e bate-papo, grupos de 
estudo e os mais diversos modos de trabalhos existentes em comunidades. Além disso, é claro, o 
RAP e outros seguimentos do Hip Hop (break, DJ, Mc e grafite) estão presentes nas práticas, visando 
uma consciência coletiva da exclusão social. Existente desde outubro de l989, na zona norte de São 
Paulo foi denominado Posse Força Ativa; e na zona leste, Cidade Tiradentes, recebeu o nome de 
Núcleo Cultural Força Ativa. O Núcleo é organizado por um colegiado (centralismo democrático). 
Disponível em: <http://forcaativa.blogspot.com> Acesso em: 23 jun. 2011. 
2
 O Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário – IBEAC - é uma Organização Não 

Governamental comprometida com a luta por Direitos Humanos, prioritariamente junto à população 
em situação de vulnerabilidade social. Desde sua fundação, em 1981, o IBEAC tem como eixo-motor 
a participação como essência, princípio norteador, objetivo e objeto na construção de programas e na 
metodologia de intervenções. Disponível em: <http://www.ibeac.org.br> Acesso em: 23 jun. 2011. 
3
O Instituto Paulo Freire (IPF) é uma associação civil, sem fins lucrativos, criada em 1991 e fundada 

oficialmente em 1 de setembro de 1992. Atualmente, considerando-se Cátedras, Institutos Paulo 
Freire pelo mundo e o Conselho Internacional de Assessores, o IPF se constitui numa rede 
internacional que integra pessoas e instituições distribuídas em mais de 90 países em todos os 
continentes, com o objetivo principal de dar continuidade e reinventar o legado de Paulo Freire. 
Disponível em: <www.paulofreire.org> Acesso em: 23 jun. 2011. 

http://www.paulofreire.org/
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trajetória que a maior parte da população atendida pelas instituições do “terceiro 

setor” frequenta a escola, com raríssimas exceções, como é o caso da população 

em situação de rua. Esta experiência, somada aos estudos sobre escolarização, me 

instigou a investigar questões envolvendo as relações entre escola e sociedade, 

com foco na Educação Social. 

Assim, para começar a transformar essa curiosidade em objeto de estudo, 

realizei inicialmente um levantamento bibliográfico no banco de teses da CAPES 

para verificar os estudos já realizados. Esse levantamento bibliográfico de teses e 

dissertações, conforme já citado, permitiu verificar lacunas na produção sobre essa 

relação entre a escola e seu entorno. Na busca foram utilizadas as palavras chaves: 

“escola e sociedade”; “escola e instituições”; “escola e família” e a “relação escola e 

sociedade”. Foi possível perceber que o foco mais presente nos estudos 

encontrados se reduz à relação entre escola e família, que oferece contribuições, 

embora indiretas, ao tema do estudo aqui relatado. Quando a busca foi feita com a 

palavra-chave “escola e família”, apareceram mais de 600 trabalhos. Por outro lado, 

quando buscados trabalhos com as palavras chaves anteriores (“escola e 

sociedade”; “escola e instituições”; e “relação escola e sociedade”) foram 

selecionados, a priori, 88 trabalhos. Destes, após leitura dos resumos, identificou-se 

que apenas 16 abordam, de alguma forma, a relação da escola com seu entorno ou 

outras instituições, e mesmo esses, em sua grande maioria, abordam esta relação 

da perspectiva de fora para dentro da escola. A lacuna nos estudos foi constatada, 

uma vez que a preocupação do presente estudo é verificar se esta interação se dá a 

partir de uma iniciativa da escola, ou seja, de dentro para fora. Somam-se a estes 

apontamentos mais 28 trabalhos que analisam as escolas e ONGs (ver APÊNDICE 

A) pesquisados anteriormente. Esse mapeamento confirmou que a grande maioria 

dos estudos ainda demonstra maior preocupação com as questões internas da vida 

escolar, o que foge ao foco deste estudo. Do mesmo modo, quando os estudos se 

voltam para a Educação Social, fazem poucas referências a relações com escolas 

(ver APÊNDICE B). Essas considerações permitem apontar, além da lacuna no 

campo de pesquisa e a relevância deste estudo que, de fato, esse foco de 

preocupação vai se constituindo em objeto de estudo. 

Assim, o foco de interesse é o de problematizar a relação da escola com 

outras instituições educativas explicitadas na pergunta central: existem relações 
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entre as escolas e outras instituições que educam no mesmo local? Essa questão 

permitiu o desdobramento de outras, a saber: 

Os profissionais da escola reconhecem a existência das instituições que 

praticam outras formas de educação? Quais apreensões estes profissionais têm de 

tais práticas educativas? Como a formação do profissional da escola contribui para 

esta apreensão? Quais os usos de tais conhecimentos eventualmente adquiridos no 

contato com as demais instituições? 

O próximo passo foi definir referenciais que permitissem fundamentar o 

estudo. Um autor pioneiro a falar sobre o tema foi Waller (1961), que na década de 

1930 enfatizou as relações entre a escola e a comunidade. 

Também foi preciso estudar o conceito de instituição. Segundo Znaniecki 

(1947), emprega-se a expressão instituição para designar grupos que são, 

essencialmente, produtos da cooperação de seus membros, mas cujas funções 

coletivas e posições são, em parte, instituídas por outros grupos sociais. O grupo 

instituidor reconhece o grupo instituído como um grupo e o submete a algumas 

funções e sanções positivas e negativas. A significação heurística do conceito 

“grupo instituído” torna-se evidente se o substituirmos, hipoteticamente, pelo de 

“instituição”, no estudo de grupos sociais como a igreja, a escola, a família, etc. Para 

o autor, deve-se investigar se essas famílias, escolas ou igrejas são instituídas por 

outro grupo e, caso o sejam, por qual grupo e em que consiste essa 

institucionalização. 

Para refletir sobre a escola foram utilizados os estudos de Fernandez Enguita 

(1989), Hamilton (2001) e Vincent, Lahire e Thin (2001). Esses autores apresentam 

uma abordagem sócio-histórica da educação, possibilitando situar que a escola que 

hoje conhecemos foi se constituindo processualmente, contrariando uma visão linear 

e evolucionista. Desta forma, a escola moderna e contemporânea não tem 

antecedentes na Idade Antiga e Média e, por sua vez, a pedagogização da vida 

social se constituiu sobreposta pela forma escolar. 

Na época atual, Canário (2005) apresenta o conceito de relocalização da 

escola como meio de as escolas reverem suas posições de desvinculação do 

ambiente do entorno, sobretudo por influência de décadas de políticas de 

desconcentração e responsabilização de instâncias locais. Os dados mais 

detalhados sobre esses aspectos estão no primeiro capítulo. 
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Tais definições permitiram, então, delinear outros aspectos para compor o 

objeto de estudo. O foco ficou mesmo definido na relação entre a escola e outras 

instituições sociais do entorno, buscando, por meio de instrumentos de coleta de 

dados, ouvir professores sobre o tema em suas formações, assim como suas 

manifestações quanto a possíveis relações estabelecidas para o desenvolvimento 

do processo educativo. Para obtenção das informações foi construído um 

instrumento com diversas informações afirmativas, dispostas com uma escala que 

vai desde uma forte concordância até a plena discordância. Também foram obtidas 

informações sobre os professores abrangendo diferentes aspectos de vida e 

formação. Esse material foi respondido por 20 professores de quatro escolas (três 

municipais e uma estadual) da cidade de São Paulo. Os detalhes estão relatados no 

segundo capítulo. 

Esta dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro são 

registrados os estudos sobre as formas de realização da educação desde a Idade 

Média até a atualidade, demonstrando a passagem de outras instituições para a 

escola e o atual surgimento de outras instituições que operam ao lado da escola. No 

segundo capítulo está o relato do cenário da pesquisa, com dados sobre o campo 

empírico e os procedimentos da pesquisa para, a seguir, apresentar no terceiro 

capítulo os procedimentos de análise e os dados obtidos. Ao final estão as 

considerações gerais. 

Para compor o cenário acadêmico que dá abrigo a esta pesquisa foram 

realizados vários estudos com material bibliográfico de relato de pesquisa e estudos 

teóricos com conceitos que dão suporte à realização da pesquisa em suas fases. 
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1. CENÁRIO ACADÊMICO 

 

Em primeiro lugar foi feito um levantamento bibliográfico sobre a relação da 

escola com outras instituições sociais do entorno. A pesquisa bibliográfica realizada, 

utilizando como palavras chave “Educação Social”, “Pedagogia Social” e “Escola e 

Instituições” possibilitou a localização de inúmeros trabalhos que incidem, em parte, 

sobre a temática. Foram encontrados 13 trabalhos no site da ANPEd (Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa); sete trabalhos no banco de dados da 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior); oito 

trabalhos no site da Scielo (Scientific Electronic Library Online); e quatro trabalhos 

no site de busca do Google, que contribuíram para a elaboração do item 1.2 e estão 

listados no APÊNDICE B. Dessa foram foi possível parte da sistematização para 

este capítulo. 

O presente capítulo pretende, também, discutir as participações das 

instituições na educação ao longo da história, na Idade Média e na modernidade, 

com destaque para a família, a igreja e a escola. Pretende-se mostrar que a 

educação teve como protagonistas instituições ou grupos diferentes em 

determinados momentos da história, e que houve uma correlação de forças pela 

tomada da centralidade da educação da população, algo que perdura até nossos 

dias, inclusive em relação à educação realizada por outras instituições não 

escolares. Utiliza-se como referência para sua elaboração os estudos de Fernandez 

Enguita (1989), Hamilton (2001) e Vincent, Lahire e Thin (2001). 

 

 

1.1. Uma síntese sobre o surgimento da escola moderna 

 

Muito se fala sobre a constituição da escola moderna ao longo da história e 

suas relações com outras instituições como a família e a igreja, como também 

acerca das formas e meios de educar ao longo da história, atribuindo um papel 

central à escola. Porém, em estudos recentes, Fernandez Enguita (1989) e Hamilton 

(2001) mostram que nem sempre a escola cumpriu papel central na educação das 

crianças e jovens. 
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1.1.1. A centralidade na família 

 

Enguita (1989) demonstra que a educação para o povo foi pensada 

inicialmente (na Idade Média) para reduzir o poder da igreja e, também, para 

conseguir aceitação e enfrentamento das condições da sociedade moderna. A 

escola, portanto, tinha como função fundamental a moralização das crianças, bem 

como fazê-las trabalhar. Desta forma, cabia à escola o papel de modelar o 

trabalhador e o camponês de acordo com a necessidade da sociedade capitalista e 

industrial e, consequentemente, com as novas relações de produção e novos 

processos de trabalho. Desta forma, o objetivo central era a educação, moralidade e 

docilidade do trabalhador. 

 
A questão não era ensinar um certo montante de conhecimentos [...] 
mas ter o aluno entre as paredes da sala de aula submetido ao olhar 
vigilante do professor tempo suficiente para domar seu caráter e dar 
a forma adequada a seu comportamento. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 
1989, p.116). 
 

No entanto, para o autor, na Idade Média a escola não exercia a centralidade 

na educação, o papel central na educação das crianças e jovens era das famílias 

destes. Ou seja, a aprendizagem se dava no seio de outra família, por meio de um 

intercâmbio familiar, como objetivo de ensinamento do artesanato, onde “o mestre 

artesão acolhia um pequeno número de aprendizes entrando com eles numa relação 

de mútuas obrigações” (p. 106). O autor destaca que, nesse período, a 

aprendizagem e a educação tinham lugar como socialização direta de uma geração 

por outra, mediante a participação cotidiana das crianças nas atividades da vida 

adulta e sem a intervenção sistemática de agentes especializados, neste caso o 

professor. 

 
[...] a criança é enviada como aprendiz-servente a outra família, está 
aprendendo algo mais que um ofício ou boas maneiras: está 
aprendendo as relações sociais de produção (FERNÁNDEZ 
ENGUITA, 1989, p. 107). 

De acordo com o autor as crianças eram enviadas para as outras casas, onde 

além da influência do aprendizado do ofício de artesão, os mestres ensinavam a 

moral e a religião para as crianças e as preparavam para o convívio social, de 

acordo com a cultura e contexto da época. Os filhos dos artesãos, por sua vez, 

estavam inclusos nesse intercâmbio familiar, no qual aprendiam seus ofícios. Existia, 
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segundo consta, uma rede de sintonia entre as famílias, normatizando a relação 

entre os mestres e os aprendizes. Todo esse processo consistia na aprendizagem 

das relações de produção, uma vez que se dava pela aquisição de um ofício na 

convivência entre artesão e aprendiz. 

Fica nítido, com estes estudos, o papel protagonista das famílias da Idade 

Média na educação de parte das crianças e jovens. Este papel por muito tempo teve 

o artesão como figura central para grande parcela da população. O autor aponta que 

esta forma de ensino-aprendizagem ocorria, também, com as famílias nobres. Para 

ele, a diferença é que as crianças da nobreza aprendiam boas maneiras e como ser 

cavalheiro, entre outras atribuições que serviam às atividades de combates para 

guerrear, enquanto os filhos dos camponeses e artesãos aprendiam um ofício. 

A necessidade de apreender as boas maneiras e cidadania justifica, para o 

autor, o porquê de valorizar a aprendizagem em família substituta. Neste sentido, “o 

mestre estava obrigado a ensinar-lhe as técnicas do ofício, mas também alimentá-lo 

e vesti-lo, dar-lhe uma formação religiosa e prepará-lo para converter-se em 

cidadão” (SCOTT apud FERNANDEZ ENGUITA, 1989, p.107). Desta forma, o autor 

percebeu em seus estudos que os laços afetivos na própria família dificultavam que 

as crianças apreendessem os laços de dependência e a autodisciplina. Assim, para 

o fortalecimento e concretização dos valores humanos era necessário existir uma 

relação afetiva mais distante entre o artesão e o aprendiz, ou entre o cavalheiro e 

seu assistente, e isto só se podia obter colocando os aprendizes no seio de outra 

família. A esse respeito, recorremos a outro autor que corrobora com tal argumento 

ao dizer que 

 
O aprendiz é admitido através de um contrato entre o mestre e seu 
pai ou tutor. Este contrato, a princípio oral e posteriormente escrito, 
fixa o preço e a duração da aprendizagem, detalha os deveres do 
mestre e do aprendiz e ocasiona um juramento diante de alguns 
mestres para marcar a entrada de um novo membro na corporação. 
Hospedado e alimentado, o aprendiz entra em uma nova família e 
deve obediência e submissão a seu novo mestre. (PETITAT, 1994, p. 
51). 

O papel de educadora que a família “substituta” desempenhava rompia com 

os laços afetivos. De alguma forma, percebe-se que ao longo do tempo há uma 

correlação de forças entre a escola e a família hospedeira como instituições que 

pretendem protagonizar o papel de educadora dos mais novos, como apontado a 

seguir. 
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1.1.2. A participação da igreja 

 

Pretende-se, aqui, demonstrar a participação ativa da igreja na busca do 

controle pela educação do indivíduo, em grande parte pela Igreja Católica durante a 

Idade Média, e posteriormente com a Igreja Protestante, período em que ambas 

disputavam este espaço. 

Hamilton (2001) elucida que o surgimento da escolarização moderna passa 

pela organização didática e pedagógica. Em suas palavras, a inovação educacional 

do século XVI possibilitou uma distinção entre a pedagogia e a didática. O ensino 

tornou-se metodizado e associado a uma disciplina, dando corpo à criação de um 

currículo. Para o autor, o surgimento da escola moderna encontra grande influência 

no período das reformas religiosas, com o duplo processo de disciplina mental e 

corporal, fortalecidos com o advento do protestantismo. O autor menciona a forte 

influência de Lutero no apoio à mudança da responsabilidade educacional das 

instituições particulares para as públicas. Assim, pode-se inferir que, ao fortalecer a 

ideia de um ensino público, a Igreja Católica perderia hegemonia na escolarização e, 

consequentemente, surgiria uma lacuna na disputa entre protestantes e católicos. O 

autor disserta sobre uma polarização na correlação de forças no que diz respeito ao 

referencial para a prática educacional da época, pois Lutero era influenciado por 

Agostinho, enquanto o Papa Pio V se referenciava em Tomás de Aquino. 

Ainda segundo Hamilton (2001), a necessidade da escolarização moderna 

está diretamente relacionada com a necessidade de criação do cidadão, e caberia à 

escola trabalhar os deveres políticos e as responsabilidades com este cidadão. 

Neste particular, o Estado era a autoridade central, baseada em uma disciplina 

pública e poder pessoal para que propague suas inspirações políticas e ideológicas 

(grifo nosso). Assim, o Estado Moderno se incube de criar uma instituição capaz de 

incentivar estas aspirações, e esta instituição seria a escola moderna. Destaca-se, 

neste estudo, a participação ativa da igreja na educação de crianças e jovens, 

primeiro a Igreja Católica, soberana, e depois a Igreja Protestante. 

Pode-se inferir que, na medida em que a escola assume a centralidade como 

instituição educativa, se aprofunda a correlação de forças entre as instituições. Cada 

vez mais esta disputa adentra o seio da instituição escolar, persistindo estas 

relações até os nossos tempos. 

De acordo com o autor, foram movimentos de mudanças, pois 
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A reforma da vida social era também a reforma das instituições 
sociais. Não surpreende, portanto, que os reformadores luteranos 
trabalhassem visando a ‘inculcação de disciplinas práticas’ que 
santificariam o ‘membro útil da igreja na sociedade (HAMILTON, 
2001, p. 58). 
 

E mais... 

 
[...] os esforços humanistas foram transpostos para uma variedade 
de subdisciplinas paralelas. Essas surgiam das diferenças religiosas 
e geográficas, mas em conjunto constituíam a ampla estrada da 
escolarização moderna. De fato, a escolarização moderna surgiu de 
uma nova fusão parcial dessas diferenças. E o processo que 
acentuou esta fusão educacional foi a separação gradual das 
premissas teológicas e políticas [...] (HAMILTON, 2001, p. 64). 
 

No tocante à disputa religiosa pelo domínio da prática educativa, além das 

próprias escolas ramificadas pelas igrejas (católicas, protestantes e outras), estas 

disputavam um lugar na educação pública. 

Hoje, no caso do Brasil, a educação pública é qualificada como laica, porém 

as religiões tentam adentrar as escolas por diversas vias, principalmente por 

iniciativas de praticantes da religião católica ou protestante. Há, por isso, um 

movimento de repúdio a outras manifestações religiosas, como as de matrizes 

africanas (candomblé e umbanda). 

Pretende-se, aqui, demonstrar a participação ativa da igreja na busca do 

controle pela educação do indivíduo. O autor menciona que Lutero deu seu apoio à 

mudança da responsabilidade educacional das instituições particulares para as 

públicas. Com efeito, as famílias, ou congregações de fiéis deveriam ser 

organizadas de maneira a assegurar sua fé. Desta forma “A Igreja Luterana voltou 

sua atenção da pedagogia doméstica para a didática pública reunindo ideias sobre 

pregação, ensino e supervisão política.” (p. 65). A família, por sua vez, sofre um duro 

golpe e, aos poucos, perde o espaço neste processo (grifo nosso). 

 

1.1.3. A escola moderna 

 

A escola moderna adquire, assim, uma forma que influenciará outras 

instituições educativas. Sobre esta forma, denominada de forma escolar pelos 

autores, recorre-se, aqui, aos estudos de Vincent, Lahire e Thin (2001). Para eles, a 

forma escolar está ligada a outras formas políticas. Os autores, desta maneira, 
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refutam a ideia da existência da escola, tal como hoje, em todos os períodos 

históricos. Para eles existe uma historiografia corrente do ensino, ou da educação, 

vinculando o que se chama de sistema de ensino às escolas da Idade Média, ou até 

mesmo para além da ocupação romana, à Paideia da Grécia antiga. Esta 

historiografia parte do pressuposto que existiu uma espécie de crescimento natural 

da escola desde a antiguidade até os nossos dias. 

Os autores destacam que se trata de uma pseudogênese que 

 
[...] está condenada a recorrer a argumentação duvidosa da 
etimologia [...] tentando comprovar o paralelismo entre o que 
chamamos pedagogo e o paidagogos de Atenas do século V. 
(VINCENT, LAHIRE e THIN, 2001, p. 11). 

 
Segundo os autores, trata-se de uma historiografia que opõe o 

desenvolvimento de um ensino organizado pela igreja da Idade Média (ao fim do 

século XVIII) à organização do Estado.  Desta forma, o principal interesse científico 

da análise das formas “consiste em produzir cortes e continuidade inesperadas”. 

(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001p. 12). De acordo com estas ideias, Hamilton 

(2011), também, afirma que a escola moderna não teve ancestrais institucionais. 

Em outra perspectiva, Vincent, Lahire e Thin (2001) enfatizam que toda 

aparição de uma forma social está ligada a outras transformações sociais. Sendo 

assim, a forma escolar está ligada às outras formas políticas. 

Para os autores, a análise sociohistórica da emergência da forma escolar; do 

modo de socialização que ela instaura; da resistência encontrada por tal modo, é 

que permite definir esta forma. Ao contrário da abordagem historiográfica 

denominada por eles de “evolucionista”, que recorre a metáforas biológicas na 

sociedade europeia, o que aparece como escola moderna é uma forma inédita de 

relação social (comumente chamada de pedagógica) entre um mestre e um aluno. 

Esta relação pedagógica, todavia, se autonomiza em relação às outras relações 

sociais e outras instituições. Neste sentido “o mestre não é mais um artesão 

“transmitindo” o saber-fazer a um jovem...” (2001, p. 13), conforme apontado, 

também, por Fernández Enguita (1989). 

Para ilustrar esta diferença da relação entre mestre e alunos na antiga 

sociedade e na sociedade moderna, os autores demostram que, na antiga 

sociedade, ‘aprender’ se fazia “por ver-fazer”’ e “ouvir-dizer”. A criança adquiria o 

saber ao participar da atividade de uma família (que não a sua). Reparem que os 
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autores, assim como Fernández Enguita (1989), remetem a educação às famílias 

substitutas. Assim, “aprender não era distinto de fazer” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 

2001, p.13). Neste particular, os autores apontam que o ensino se dava pelos 

artesãos e nobres em geral, que exerciam o poder sobre as crianças.  No entanto, a 

autonomia da relação pedagógica entre mestre e aluno instaura um lugar específico, 

distinto dos lugares onde se realizam as atividades sociais. Este lugar é a escola. 

Neste contexto aparece o tempo escolar, simultaneamente como período da vida, 

como tempo no ano e como emprego do tempo cotidiano. A partir de então, nas 

cidades europeias do fim do século XVII, são criadas escolas de um tipo novo, 

destinadas a todas as crianças. Os autores, no entanto, chamam a atenção para a 

instauração de uma nova ordem urbana e uma redefinição dos poderes civis e 

religiosos. E atentam para o fato de que a forma escolar não é somente um efeito ou 

uma consequência desta nova ordem, ela participa desta nova ordem. 

 
[...] colocar todas as crianças - “até mesmo as pobres” - em escolas 
aparece como um vasto empreendimento que se poderia chamar de 
ordem pública, com a condição de não reduzi-lo a simples ato de 
dominação. Trata-se de obter a submissão, a obediência, ou uma 
nova forma de sujeição; além disso, o aluno aprende a ler por meio 
de “Civilidades” e não nos textos sagrados... (VINCENT; LAHIRE; 
THIN, 2001, p. 14). 

 

Este excerto deixa nítido que a criança aprende a obedecer a determinadas 

regras que são características da ordem escolar e se põem a todas as outras formas 

educativas. Ao aluno é delegado o papel de cidadão respeitoso e obediente, 

conhecedor de seus direitos, e, sobretudo de seus deveres. 

De modo geral, para os autores, a invenção da forma escolar se realiza na 

produção das disciplinas escolares, na qual a relação pedagógica se torna 

submissão dos mestres e dos alunos a regras impessoais num espaço fechado e 

totalmente ordenado para a realização (por cada um) de seus deveres, num tempo 

tão cuidadosamente regulado que não pode deixar nenhum espaço para um 

movimento imprevisto, em que submetem sua atividade aos princípios ou regras que 

a regem. 

Eis aí a forma escolar, que define os novos estabelecimentos criados na 

cidade. Não obstante, a emergência da forma escolar é contemporânea de uma 

mudança política e religiosa, fundamentalmente nas mudanças de regimes ou 

instituições políticas que marcaram as sociedades europeias a partir do século XVII. 
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Ou seja, existem relações entre a forma escolar e outras formas sociais, 

principalmente políticas. Está posto o papel do Estado no controle pela educação. O 

Estado incorpora as novas ideias forjadas pela Reforma Protestante, mas também 

conserva as ideias da Igreja Católica. Retira totalmente o potencial das famílias 

educativas. Porém, permanecem no seio do Estado Moderno as correlações de 

forças pela educação. 

Cabe aqui retomar a noção de participação das instituições na busca pela 

educação do indivíduo. Pode-se apontar que a busca por educar está em um 

contexto maior, que é o de estabelecer o poder sobre a sociedade, considerando a 

necessidade de a Igreja Católica manter seu poder junto com a nobreza sobre 

camponeses e artesãos e observando que, mais tarde, com o advento da burguesia 

e as reformas religiosas, estas correlações de forças vão se intensificando, na 

medida em que a sociedade moderna ganha corpo. Nota-se que esta correlação de 

forças pelo controle da educação do indivíduo se dá por dentro do Estado. Mesmo 

que as formas de governo, as políticas e o modo de produção sejam contestados 

pelas instituições sociais, o Estado permanece intacto, ainda que mude sua forma 

com o advento da revolução burguesa. 

Em poucas palavras, a família da Idade Média com forte protagonismo do 

artesão, as religiões, (por um longo período) com o poder absoluto da Igreja Católica 

e com as reformas religiosas, o protestantismo e o Estado disputavam a centralidade 

e o protagonismo na educação. Não obstante, com a modernidade sobressai a 

instituição escolar, que é amparada pelo Estado burguês. 

Assim constituída, a escola ganha formas peculiares em relação às outras 

instituições, embora estas formas estejam relacionadas e determinadas na relação 

com algumas instituições e determinadas pelas relações de produção e pela cultura. 

Para compreender aquilo que a escola fabrica, é preciso compreender a 

maneira pela qual os estudantes elaboram estratégias, relações e significações, 

além de estudar os programas, as qualificações e os métodos de trabalho, de 

acordo com Dubet e Martuccelli (1998), quando analisa a escola já mais instituída. 

Estes autores defendem que a escola sofreu mutações. Para eles a escola é 

definida pela maneira que articula três funções elementares, a saber: a) função de 

distribuição - em que a escola distribui qualificações, hierarquiza competências, 

seleciona indivíduos em função de critérios dados pelo sistema escolar e internos a 

ela, tendo em vista sua inserção no mercado de trabalho; b) função educativa - em 
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que a escola visa produzir um tipo de indivíduo que não se reduz somente à sua 

utilidade social; e c) função de integração - em que o sistema escolar oferece papéis 

e o estatuto, as maneiras de viver conjuntamente. 

A primeira função representaria um tipo ideal de escola, pois possuia divisões 

para cada grande categoria social: escola primária para o povo que não tinha 

escolaridade longa; o liceu para o grupo burguês; e o colégio para os melhores que 

saíam do primário. 

Ainda Dubet e Martuccelli (1998), ao analisarem a escola republicana da 

França, apontaram que a segunda função educativa básica era a construção de uma 

moral cívica laica capaz de elaborar os fundamentos culturais da República e uma 

consciência nacional moderna, por meio da educação de um determinado tipo de 

cidadão. 

Desta forma, a escola se beneficiou de uma forte legitimidade cultural que 

repousa sobre um conjunto de condições rígidas, um princípio de segregação social 

do público, e também sobre a exclusão maciça dos alunos. 

Os autores analisam, também, a desarticulação da instituição escolar a partir 

de certo momento no percurso dos alunos na vida escolar. Desta forma, o sistema 

escolar republicano se desfaz. Há uma desarticulação de suas funções causada 

pela massificação e pelo prolongamento da escolarização. Assim, com a 

massificação, a seleção escolar passa a ocorrer, a operar, no trajeto escolar, de 

forma contrária ao sistema anterior, que operava no início do sistema escolar. 

De acordo com as afirmações desses autores houve duas grandes 

mudanças: o emprego crescente da qualificação escolar sobre a qualificação social 

no momento da entrada no mercado de trabalho e a transformação da cultura 

educativa da sociedade francesa em consonância com a infância e a juventude 

quanto ao conhecimento e à autonomia. Assim, diversos movimentos pedagógicos 

centraram suas finalidades educativas na infância e na adolescência. As condições 

das aulas mudam, fazendo com que os professores construam outras relações e 

motivações que lhes permitam a docência. Para estes autores, a escola é definida 

pela copresença de um mercado competitivo, de uma comunidade de estudantes e 

de uma burocracia. Ajustada ao preço de segregações sociais e de uma definição 

forte, mas limitada em termos de projeto educativo, a escola deixa de ser uma 

instituição Assim, o saber escolar implica uma racionalização centrada nos atores 

que constroem a escola ao construir sua experiência. As relações escolares são 
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relações de papéis que esboçam e desvelam a personalidade do indivíduo. O ator 

se define, antes de tudo, pela autonomia que experimenta ao libertar-se de uma 

forma escolar que faz dos princípios essenciais seus próprios princípios. 

A escola assegura, desta forma, a transmissão de uma cultura e de 

competências sociais por meio de uma inculcação que tem passado silenciosamente 

pelas atividades dos atores, que parecem assim atores de sua própria socialização. 

No entanto, quando a situação escolar não é mais regulada de início, a socialização 

e a subjetivação se separam. O ator deve construir uma experiência por meio de 

combinações de diversas lógicas que estruturam o mundo escolar. Essas lógicas 

agora pertencem ao mundo escolar e não mais aos indivíduos. Alteram-se as 

funções: integração, estratégia e subjetivação são necessárias à construção de uma 

identidade que será resultado de processos no percurso escolar. 

Sobre a construção da experiência escolar, Dubet e Martuccelli (1998) 

mencionam que, na modernidade, é pela escola e para além da escola que a 

sociedade fabrica seus indivíduos, pela articulação dos processos genéticos e de 

constrangimentos escolares. Assim, as três funções da experiência escolar se 

constituem e se agregam no decorrer do processo de socialização. No entanto, este 

processo de socialização não se dá apenas no interior da escola, pois a experiência 

escolar se dissemina para seu lado externo e influencia outras instituições que, por 

sua vez, influenciam esta experiência, conforme estudos da área sociológica. 

Desse modo, ao mesmo tempo em que a escola se referencia como produção 

cultural, ela sofre uma contrarreferência da sociedade. Neste particular, apesar de 

se isolar culturalmente, a escola não está isolada da sociedade. Ou seja, ela é 

influenciada pelo meio sociocultural, por isso ela não está isolada, ela se isola. 

O que interessa a este breve estudo é destacar duas constatações. Em 

primeiro lugar, não existe um processo de evolução linear na constituição da escola 

moderna. A forma escolar, como vimos, foi se constituindo na medida em que a 

sociedade se transformava. Sabemos que a ruptura com o feudalismo se deu 

através de uma sucessão de acontecimentos históricos que duraram mais de três 

séculos. Em segundo lugar, talvez o mais importante para este trabalho, existiu uma 

forte correlação de forças na sociedade pelo efetivo controle da educação dos mais 

novos. A escola se fortaleceu com o advento do capitalismo, ganhou centralidade, 

com algumas funções bem específicas e outras nem tanto. Porém, no seio do 

Estado Moderno foram se constituindo outras instituições que também continuaram 
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(e continuam até nossos dias) disputando o amplo espaço educativo. A constituição 

da escola moderna não supera a correlação de forças, que se amplia. O que se 

dava no âmbito do Estado agora “salta” os muros da escola. A correlação de forças 

se dá fora (na sociedade em geral), mas também no interior da instituição escolar, 

sem alterar suas principais características. Parte desse contexto é o que será visto 

no próximo item. 

 

 

1.2. Estudos sobre outras instituições educativas: Educação Social 

 

Neste item pretende-se apresentar um panorama das teorias que 

dissertam sobre a Educação Social e Pedagogia Social, com ênfase na literatura 

mundial em um primeiro momento (sobretudo na Europa), abordando também o 

desenvolvimento desta pedagogia no Brasil. Há diferentes autores apontando o 

surgimento e desenvolvimento de tal modalidade de atendimento educacional, que 

serão abordados a seguir. 

 

 

1.2.1. Surgimento da Educação Social 

 

De acordo com os estudos de Machado (2008), a Educação Social surge na 

Alemanha, no século XIX, com a necessidade de uma intervenção socioeducacional. 

Esse surgimento tem forte ligação com a consolidação das Ciências Sociais. Foi no 

século XX que esta pedagogia ganhou corpo, no período pós-Primeira Guerra 

Mundial, quando foi relacionada à infância abandonada, aos jovens “inadaptados ou 

delinquentes”, entre outros grupos marginalizados alemães. “Estabeleceu-se neste 

período uma política de atendimento às necessidades sociais” (MACHADO, 2008), 

tendo como proposta a prevenção como forma de solucionar os problemas sociais. 

Trata-se de uma “teoria da prática para a prática” que promove, ainda, uma 

educação para a democracia, a liberdade e a igualdade, conforme será visto ao 

longo do texto. 

Em relação à origem da Educação Social, faz-se necessário retomar as 

propostas de Pestalozzi. Para Lima (2010), Pestalozzi foi o criador da “escola do 

povo”, pois suas iniciativas eram marcadas pelo atendimento das classes pobres, 
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fato que deu origem à Pedagogia Social que “[...] criou uma pedagogia e os atendia 

em espaços não escolares” (LIMA, 2010, p. 133). Pestalozzi teve a preocupação 

com a formação integral das crianças, apostando no ensino profissionalizante e 

moral. Preocupava-se, no entanto, com uma ‘educação para cidadania’, “[...] 

fundando uma noção de formação integral com forte preocupação social” (LIMA, 

2010, p. 128). 

Caliman (2011) e Ficher (2001), diferentemente de Lima (2010), remetem o 

surgimento da Pedagogia Social ao período pós-Segunda Guerra Mundial. Definem 

a Educação Social como educação não formal, que visa contribuir com a formação 

integral do sujeito com foco no crescimento pessoal, na consciência da cidadania e 

na possibilidade de sua inclusão na sociedade. Percebe-se, aqui, que a definição 

não se diferencia daquela atribuída por Lima à Pestalozzi. Para Caliman, a 

“Pedagogia (Social) oscila como doutrina nacionalista, voltada para a formação 

cívica da juventude” (CALIMAN, 2011, p. 40). Esta pedagogia objetiva também 

alcançar a família do educando, oferecendo condições para o mercado de trabalho, 

retirando-o da situação de marginalidade, munindo-o de condições para desenvolver 

sentimentos de autovalorização e autoestima. Deve-se ressaltar, porém, que a 

Educação Social não se dirige apenas a pessoas em situação de marginalização, 

pois está disponível em vários serviços de Assistência Social, para qualquer membro 

da sociedade. Os autores classificam como problemas sociais a miséria, a fome, a 

delinquência e a drogadição, entre outros. A fim de combatê-los, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 assegura que 

 
Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e 
satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma 
existência compatível com a dignidade humana, e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, Art. 
XXII). 
 

E ainda: 

 
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a 
si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência fora de seu controle. (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, Art. XXV). 
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Desta forma, desde 1948 os países que são signatários da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos se comprometeram em elaborar políticas sociais 

que atendessem essas necessidades sociais. A respeito disto, no Brasil foi 

assegurada na Constituição Federal de 1988 a Política de Seguridade Social 

(BRASIL, 1988, Art. 194). Este ponto será retomado no item sobre Educação Social 

no Brasil. 

Em pesquisa inicial, percebe-se a estreita relação entre o conceito de 

Educação Social com o conceito de Pedagogia Social. Em alguns casos, estes 

termos aparecem como sinônimos, em outros como complementos. Quase sempre, 

quando se menciona Educação Social se estabelece relação com a Pedagogia 

Social. Machado (2008) define os objetivos da Pedagogia Social como a 

socialização do indivíduo e o trabalho social com enfoque pedagógico direcionado 

ao atendimento a necessidade humana social desenvolvida por equipe 

multidisciplinar, da qual participa o educador social como profissional da Pedagogia 

Social. Para a autora, a Pedagogia Social se consolida como teoria e prática de 

intervenção educativa. Segundo Tavares e Santos (2010) e Diaz (2006) a Educação 

Social é conceituada como prática educativa e a Pedagogia Social como a teoria 

que embasa essa prática. 

Em linhas gerais, podemos considerar que a Educação Social, conforme 

esses autores, está diretamente relacionada à prática educativa das instituições que 

desenvolvem este tipo de pedagogia. Consiste em desenvolver práticas e ações 

socioeducativas que propõem promover a cidadania. 

No tocante ao termo “situação de risco” encontramos em César (2003) a 

seguinte definição: 

 
São aquelas em que há descumprimento de qualquer um dos direitos 
da criança e do adolescente, e representam perigo ao seu 
desenvolvimento integral. A constatação do risco traz consigo a 
necessidade de intervenção.” (CÉSAR, 2003, p. 13). 

 
São exemplos de situação de risco: qualquer tipo de violência; ausência de 

cuidados com a saúde e com a vida; exploração por meio do trabalho infantil; 

trabalho escravo; abuso sexual; exposição às drogas e situação de rua, entre outros. 

Jesus (2005) define essa Educação Socioeducativa como ações profissionais 

voltadas à construção de uma prática de caráter educativo-político, que busca a 

democratização do acesso às políticas públicas e bens culturais e a formação de 



30 

 

 

 

uma consciência crítica para as famílias. Para Carvalho e Carvalho (2006) estas 

ações não ocorrerão apenas no âmbito da escola, ocorrendo para além dos limites 

dela, e se apresentam como um conjunto de ações educativas voltadas para um 

público em situação de vulnerabilidade e risco social: “Dessa forma, por definição, 

temos que tais medidas fazem parte do escopo da Educação Social.” (CARVALHO e 

CARVALHO, 2006, p. 3). 

Em relação ao que se ensina, verifica-se a presença do ensino 

profissionalizante; dos Direitos Humanos; do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

da Lei Maria da Penha (mais recentemente), entre outras que versam sobre os 

direitos do cidadão. 

Várias instituições têm se dedicado a esta ação, visando à formação cidadã e 

a oportunizar uma profissão. A Educação Social, desta forma, se caracteriza por sua 

natureza em espaços de transmissão de saberes. São saberes que, segundo 

Caliman (2011) a escola não proporciona 

 
Naturalmente que a Pedagogia Social se distingue da Pedagogia 
Escolar por diversas razões [...], ou seja, na medida em que ela 
tende a suprir os casos em que a Pedagogia Escolar não consegue 
atender.” (CALIMAN, 2011, p. 41). 

 
Verifica-se que, nesta perspectiva, o autor assinala que a Pedagogia Social 

se distingue da escola pela sua identidade, que se dá em duas dimensões: 1) a 

distinção entre formal e não formal; 2) dimensão social e dimensão escolar. Ele 

define como educação não formal aquela que se desenvolve para responder às 

exigências e necessidades das categorias de pessoas em desvantagem social, 

como jovens pobres e abandonados. Assim, a Pedagogia Social se desenvolve 

dentro de instituições nas quais não são exigidas formalidades curriculares, o que se 

caracteriza como o contrário à escola e não requer, a rigor, o reconhecimento do 

Estado para desenvolvimento da prática educativa. 

Outra característica bastante peculiar dessas instituições é a flexibilidade. 

Para Caliman (2011), esta flexibilidade responde às necessidades de seu público, 

bem como às limitações e exigências que são específicas, de acordo com os bairros 

e comunidades em que são desenvolvidas. Ela nasce, portanto, como resposta às 

exigências da educação de crianças, adolescentes e adultos que vivem 

marginalizados, em situação de pobreza e de dificuldades na área social. O autor 

estabelece, então, diferenças em relação à instituição formal (no caso a escola), que 
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tem como base de atuação os currículos oficiais que respondem às exigências de 

percursos de formação reconhecidas pelos governos. A escola compreende uma 

estrutura rígida não flexível, pois seu modelo é universal e obedece a uma política 

mais ampla no território, não considerando, assim, as peculiaridades regionais. É 

amplamente desenvolvida pela didática e seu público é universal. 

Em suma, para o autor, o que difere a Pedagogia Social da escola é o público 

específico de populações marginalizadas e em situação de risco. A Pedagogia 

Social não requer um currículo elaborado para a prática educativa, são entidades de 

estruturas flexíveis que se organizam de acordo com as especificidades dos locais 

em que atuam, desenvolvendo-se em centros juvenis, cooperativas para formações 

de jovens para o trabalho e projetos socioeducativos, entre outros. 

 

 

1.2.2. A Educação Social no Brasil 

 

Nos períodos que antecedem a redemocratização do Brasil, ocorrida 

sobretudo a partir da década de 1980, encontramos inúmeras práticas ligadas à 

Educação Socioeducativa. Estas práticas são consideradas como benesses ou 

assistencialismo, porém contemplam ações e práticas educativas comparadas com 

as atribuídas à Educação Social. São práticas sociais como doações de alimentos, 

campanhas de alfabetização, entidades de educandários e/ou orfanatos, entre 

outras. Estas eram desenvolvidas, em sua maior parte, pela Igreja Católica. O 

curioso é que a maior parte da literatura que versa sobre esta educação não 

considera este período, ou pelo menos não o menciona. 

No Brasil, a Educação Social ganha visibilidade dada a importante relação 

com as Políticas de Assistência Social nos anos de 1990. Segundo Tavares e 

Santos (2010), nesse período as Organizações Não Governamentais foram as 

principais responsáveis pelos projetos de Educação Social, fato que proporcionou 

grande dispêndio de recursos públicos do Estado. Houve, portanto, uma 

transformação dos movimentos sociais em entidades do terceiro setor. De acordo 

com Ryynanen (2011) e Jantke (2012) é pioneiro, neste período, o Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua, criado em São Bernardo do Campo-SP 

com o objetivo de defender os interesses das crianças e adolescentes em situação 

de risco. 
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“No Brasil, no início do século XX, testemunhou-se o advento de políticas 

públicas direcionadas a crianças e adolescentes concebidas como ‘menores 

abandonados’ e ‘delinquentes’” (RUBINI, 2014, p. 36). A afirmação de Rubini nos 

remete à noção de que, historicamente, a preocupação principal da Educação Social 

no Brasil foi com a situação das crianças e adolescentes. 

Desde o período colonial a criança tem sido objeto de intervenção do Estado. 

A preocupação com as crianças em situação de miséria e vulnerabilidade ficava a 

cargo de instituições de caridade. Em 1927 foi promulgado o Código de Mello Matos, 

que instituiu o termo “menor”, empregado para crianças e adolescentes chamadas 

de “abandonadas” e “delinquentes”. À justiça cabia tratar da questão da infância e 

juventude pobre, neste sentido a pobreza era atrelada à criminalidade (PASSETTI, 

1999). No período da Ditadura Militar (a partir de 1964), o país instituiu a Política do 

Bem-Estar do Menor, que reafirmava a criança pobre como “delinquente”. Em 1979 

foi promulgado o Código de Menores. Esse conjunto de ações políticas ficou 

conhecido como Doutrina de Situação Irregular, que concebia crianças e 

adolescentes pobres como situação-problema, ou seja, devido ao fato de viverem 

em situação de miséria essa parcela da sociedade era considerada em situação 

irregular, de acordo com a concepção de infância e juventude que predominou na 

época. (PASSETTI, 1999). 

Nos anos de 1980 toma corpo um conjunto de movimentos em defesa dos 

direitos da criança e do adolescente e da população em situação de vulnerabilidade 

em geral. Esses movimentos colocaram na ordem do dia a mudança da concepção 

de infância, que deu origem à grande mobilização que culminou na elaboração do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990. Com o advento do ECA 

inaugura-se a Doutrina de Proteção Integral, através da qual crianças e 

adolescentes deixam de ser um problema para se tornarem sujeitos de direitos. 

Assim, é dever da família, do Estado e da sociedade em geral assegurar com 

absoluta prioridade os direitos das crianças e adolescentes (BRASIL, 1990). Agora, 

também, entende-se que a infância e juventude estão em situação peculiar de 

desenvolvimento. Partindo desse pressuposto, quando uma criança, adolescente, 

jovem ou adulto se encontra em alguma situação de vulnerabilidade, a 

responsabilização não é mais do indivíduo, e sim da sociedade. 

Para proteger e assegurar o desenvolvimento da infância o ECA prevê 

medidas de proteção que “[...] são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 
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nesta lei forem ameaçados ou violados” (BRASIL, 1990). Assim, o problema com 

crianças e adolescentes pobres não é mais um problema jurídico e, sim, social. 

A partir desse diferente modo de conceber as crianças e adolescentes, toda 

política pública elaborada deveria seguir essas prerrogativas. Neste contexto foi 

criada a Política de Seguridade Social, assegurada pela Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988). A seguridade social compreende a universalização da saúde, 

a Previdência Social e a Assistência Social. 

Com o intuito de afirmar as prerrogativas da universalização do acesso aos 

direitos e da garantia de práticas cidadãs e democráticas, conforme preconiza a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), foram elaborados os documentos normativos 

que definem as diretrizes, objetivos e metas da Assistência Social. São estas: Lei 

Orgânica de Assistência Social (BRASIL, 1993) a Política Nacional de Assistência 

Social (BRASIL, 2005). 

 
[…] a Assistência Social, enquanto política pública que compõe o 
tripé da Seguridade Social, e considerando as características da 
população atendida por ela, deve fundamentalmente inserir-se na 
articulação intersetorial com outras políticas sociais, particularmente, 
as públicas de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Emprego […] 
(BRASIL, 2004, p. 26). 

 
A politica de Assistência Social prevê a Proteção Social Básica e a Proteção 

Social Especial. A proteção Social Especial compreende intervenções do Estado, 

por meio de políticas sociais quando o indivíduo rompe laços com a família. 

Entende-se que os laços são rompidos quando a pessoa está em situação de rua; 

transgressão à lei; situação de drogadição e exploração sexual; entre outros. Assim, 

é obrigação do Estado elaborar políticas sociais como: casa de acolhida para 

crianças e adolescentes e mulheres vítimas de violência; trabalho social de rua para 

população em situação de rua; centros de referência que atendam mulheres, idosos 

e crianças vítimas de violência; centros de medidas socioeducativas para 

adolescentes que comentem atos infracionais (como Fundação Casa e Núcleos de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto), entre outros. 

A Proteção Social Básica tem como um dos objetivos o fortalecimento de 

vínculos e o combate à vulnerabilidade social. De acordo com a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) a vulnerabilidade pode decorrer 
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[...] da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de 

vínculos afetivo–relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre 

outras). (BRASIL, 2004, p. 33). 

 

Entende-se que quando o sujeito está em situação de risco e não rompeu 

vínculos com a família o Estado deve assegurar ações socioeducativas que 

contribuam para o fortalecimento de vínculos entre o sujeito e ela. 

As ações socioeducativas são atividades educativas que contribuem para que 

as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade consigam acessar a política 

pública e se empoderar diante das adversidades e violações de direitos, além de 

aprenderem sobre seus direitos e formas de enfrentamento da violência. Essas 

ações são realizadas pelos Centros da Criança e do Adolescente (CCA), no caso de 

São Paulo; Núcleos Sócios Educativos (NSE) e cursos profissionalizantes, entre 

outros. Desta forma, a política pública se propõe a 

 
Segurança de Convívio: através de ações, cuidados e serviços que 
restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de vizinhança, de 
segmento social, mediante a oferta de experiências socioeducativas, 
lúdicas, socioculturais, desenvolvidas em rede de núcleos 
socioeducativos e de convivência para os diversos ciclos de vida, 
suas características e necessidades (BRASIL, 2004 p. 24). 

 
Neste particular, várias funções e atribuições vão se constituindo na formação 

de monitores e/ou educadores que trabalham com crianças e adolescentes em 

atividades socioeducativas; com jovens em medidas socioeducativas; com 

abordagem a população em situação de rua e como cuidadores de idosos, entre 

outros. (idem). 

É critério básico para que os jovens frequentem esses serviços sua 

(re)inserção ou permanência na escola. Assim, está no rol dos trabalhos dessa 

politica o acompanhamento da vida escolar do público atendido. Para inscrever a 

criança ou jovem em algum serviço a família deve comprovar a matrícula escolar, e 

os educadores devem acompanhar o desempenho deles na escola. 

A responsabilidade das ações da PNAS é distribuída: em âmbito nacional ao 

Ministério de Desenvolvimento Social; em âmbito estadual à Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social (no caso de São Paulo, em outros estados existem 
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denominações diferenciadas) e, em âmbito municipal, a responsável é a Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (em São Paulo, em outros 

municípios também existem denominações diferentes). 

No tocante à execução dos serviços, as ações competiam àqueles 

movimentos sociais que se organizavam para denunciar as violações de direitos 

cometidas pelo Estado, tanto por ação, quanto por omissão contra crianças e 

adolescentes, entre outros. Agora, os serviços socioeducativos passaram a ser 

executados em grande medida por Organizações Não Governamentais conveniadas 

com o Estado, devendo concorrer a editais públicos desde que obedeçam a critérios 

de participação, como o registro no Conselho Municipal de Assistência Social 

(COMAS) e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA). 

No caso da organização dos educadores sociais surgiram duas associações 

estaduais, nos estados do Ceará (2004) e São Paulo (2009). Em 2009 foi fundada a 

Associação Brasileira de Educadores Sociais, que se transformou em Associação 

Brasileira de Pedagogia Social (ABRAPSocial). Apesar de serem mais conhecidos 

como Educadores Sociais, as nomenclaturas variam dependendo da área e local. É 

comum nos serviços encontrarmos denominações como “Orientador Social”, 

“Socioeducador” e “Oficineiro”, entre outros. 

Como se vê, as atividades educativas passam a ser novamente ligadas a 

entidades que extrapolam as funções assumidas pela escola, embora apresentem 

algumas características escolares e sejam submetidas também às regulamentações 

elaboradas pelo Estado, que preveem os serviços de acordo com a política e o 

financiam, mas nem sempre os executam, muitas vezes os terceirizando para que as 

ONGs os realizem. 

Esse fato é importante para elucidar uma questão primordial em relação à 

Educação Social hoje: o trabalho socioeducativo (Educação Social) não está, 

necessariamente, no escopo das Organizações Não Governamentais (ONGs), que 

desenvolvem muitas ações diferentes. Em síntese, o trabalho de Educação Social 

pode ser desenvolvido pelas ONGs, todavia, nem tudo que as ONGs desenvolvem é 

Educação Social, como veremos no próximo item. 

Há de se mencionar também que, ao considerar o trabalho socioeducativo 

como política pública, o Estado brasileiro institucionaliza um paradoxo. Se, por um 

lado, fica a cargo da Assistência Social, por meio de diversas ações, assegurar o 
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acesso de crianças e jovens às políticas básicas como ação do Estado, por outro 

lado o próprio Estado reconhece que é limitado e não garante à sociedade o acesso 

universal à saúde, educação e cultura, entre outros. 

No tocante à forma educativa verifica-se que, embora essas instituições se 

proponham a realizar ações educativas diferentes da escola, o modo de fazer 

reflete, na maioria delas, o modo escolar. Percebe-se, nos serviços, a presença de 

um currículo (mesmo que não seja bem elaborado), planejamentos de aulas e 

projetos políticos, assim como a presença de um tempo organizado por períodos 

(manhã e tarde). Nota-se também que os educadores sociais continuam presentes 

como figura central na relação com o educando e, além do espelho pedagógico 

escolar, temos informações de que muitas instituições empregam sanções 

disciplinares semelhantes às das escolas. 

Eis aí a forma escolar que reverbera em todos os espaços educativos, mesmo 

naqueles que se reivindicam como alternativos. É sobre essas instituições que se 

procura verificar a relação com a escola em lugares determinados. 

 

 

1.3. Escolas e ONGs – uma análise crítica sobre o terceiro setor 

 

Neste item estão algumas considerações sobre o terceiro setor, pois se trata 

de tema muito citado nesse espectro de atendimentos. Em seguida são 

apresentados dados e considerações sobre ONGs e sua relação com escolas. 

 

 

1.3.1 – Breve análise crítica sobre o conceito de terceiro setor 

 

 

[...] o termo “terceiro setor” é carente de rigor teórico – não é preciso 
na caracterização do espaço que ocupa, e antes confunde do que 

esclarece – e desarticulador do social, pressupondo a existência de 
um primeiro e um segundo setor – dividindo a realidade sócia em três 

esferas autônomas: o Estado, o mercado e a “sociedade civil”. 
(MONTAÑO, 2002, p. 181). 

 

Para dar seguimento aos estudos sobre a relação das escolas com as ONGs 

faz-se necessário refletir acerca do conceito de terceiro setor, ONGs e Organizações 
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da Sociedade Civil. Toma-se como parâmetro os estudos de Haddad e Oliveira 

(2001) e de Montaño (2002). É possível observar que os estudos abordam a questão 

a partir de perspectivas contraditórias, de forma crítica, como algo negativo, no caso 

de Montaño, e de forma positiva no caso de Haddad e Oliveira. 

Organização Não Governamental (ONG), Organização Social da Sociedade 

Civil (OSCs) e Terceiro Setor são nomenclaturas que aparecem na literatura como 

forma de denominar as entidades qualificadas como privadas, de interesse público e 

sem fins lucrativos. Estudos de Fernandes (1988), Landim (1993), Garrisom (2000), 

Haddad e Oliveira (2001), entre outros, vão dialogar com estes termos quando falam 

de tais entidades. Haddad e Oliveira (2001), baseados nesses outros autores, 

traçam um panorama sobre a sociedade civil incluindo as ONGs. Para os autores a 

sociedade civil corresponde à população de cidadãos e abrange várias formas de 

organização e expressão, com ou sem fins lucrativos, podendo ser constituídas 

formal ou informalmente. Para os autores, o termo sociedade civil deu origem às 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Desta forma, fazem parte desse conjunto: 

as organizações de base ou entidades comunitárias voltadas para a promoção do 

desenvolvimento dos bairros e lideranças populares; as organizações de 

assessorias de pesquisas, defesas e promoção de direitos; as fundações que 

realizam programas de interesse social ou financiam projetos realizados por 

terceiros; e as antigas entidades assistenciais, de atendimento direto à população 

carente, que praticam a filantropia. 

 
No Brasil, desde a conferência mundial da Organização das Nações 
Unidas – ONU - no Rio, conhecida como Eco-92, a imprensa 
assimilou o termo “Organizações Não Governamentais – ONG - e 
passou a empregá-lo como sinônimo de entidades sem fins 
lucrativos”. (HADDAD; OLIVEIRA, 2001, p. 63). 
 

Todavia, para os autores, as ONGs têm origem própria e se diferenciam das 

já citadas entidades comunitárias, fundações e entidades filantrópicas, assim como 

também são diferentes das entidades de ensino privado, clubes de futebol, igrejas e 

sindicatos. Desta maneira, este conceito (de ONG) substitui o binômio 

Estado/sociedade civil por Estado/mercado/sociedade civil. Esta seria, então, a 

esfera em que vai haver a interseção entre o público (Estado) e o privado (mercado), 

aproveitando os benefícios de ambos, corroborando para o bem comum. 
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As OSCs, a partir daí, ganham uma grande dimensão e se expandem de 

forma significativa por todo país. Para se ter ideia da amplitude deste setor, dados 

de 1995 revelam que 1,12 milhão de pessoas prestaram trabalho remunerado (nas 

entidades sem fins lucrativas), chegando a alcançar 1,5 milhão de pessoas. O setor 

movimentou cerca de R$ 11 bilhões nesse ano. Os autores revelam que estes 

recursos são provenientes de diversas fontes, com exemplos como o dos chamados 

GIFE (Grupos de Institutos, Fundações Empresas), cujas fundações são 

organizadas e financiadas pelas próprias empresas e de ONGs, que receberam a 

maioria dos recursos (cerca de 76%) de agências Internacionais, com a minoria 

(perto de 3,2%) cabendo ao Estado (HADDAD; OLIVEIRA, 2001). 

Do ponto de vista legal, segundo consta no mesmo estudo, em 1998 foi 

promulgada pelo Governo Federal a Lei 4690, que dispõe sobre o fortalecimento do 

terceiro setor, no qual estão incluídas as entidades da sociedade civil de fins 

públicos e não lucrativos (HADDAD; OLIVEIRA, 2001). Os autores entendem que as 

OSCs tiveram importante participação na configuração dos espaços públicos e de 

controle social, sobretudo com a influência na elaboração de leis para a Constituição 

Federal de 1988, em artigos que deram origem aos Conselhos Paritários de Políticas 

Públicas. 

No entanto, para os autores é na educação a maior incidência das ONGs. 

Nos anos de 1960 e 1970, um conjunto de organizações constituídas por pessoas 

da Igreja Católica, dos partidos políticos e das universidades se organizou em 

entidades sem fins lucrativos para se dedicar a este trabalho de educação “informal” 

(fora da escola) para os mais pobres, buscando ampliar o nível de compreensão 

desta população sobre suas condições de vida, visando uma atuação crítica no seu 

contexto social. Essas ações passaram também pela luta por um ensino de 

qualidade e, mais tarde, as próprias ONGs vieram a assessorar setores públicos de 

educação (HADDAD; OLIVEIRA, 2001). 

Percebe-se na exposição dos autores que as ONGs se constituíram a partir 

da organização da sociedade civil, tendo forte influência da Igreja Católica. Sua 

composição incidiu diretamente na elaboração de dispositivos legais, na formulação 

de políticas públicas e no controle destas políticas. Segundo os autores, foi dessa 

forma que o terceiro setor, como parte da sociedade, se tornou o elo entre o Estado 

e o mercado, contribuindo para ações sociais. 
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Outro autor que tem importante estudo sobre as ONGs é Montaño (2002). 

Vimos na citação inicial deste item que sua definição propõe que o termo está 

impregnado de muitos outros conceitos e pressupostos. Em sua obra “Terceiro Setor 

e Questão Social”, o autor desenvolveu importantes questionamentos sobre as 

ONGs no Brasil e seus desdobramentos em termos ideológicos no contexto político, 

social e econômico. Sua análise parte da crise e estruturação do capital entre 1970 e 

2000, período que marca o advento e concretização do neoliberalismo no mundo. 

Neste particular, disserta sobre como o neoliberalismo se consolidou na ofensiva 

contra o trabalho na reforma do Estado e na reestruturação produtiva, impondo aos 

países latino-americanos as regras do consenso de Washington, prevalecendo o 

interesse do grande capital. 

Segundo Montaño (2002), o termo terceiro setor é de procedência norte-

americana e carrega consigo o contexto onde associativismo e voluntariado fazem 

parte de uma cultura política e cívica baseada no individualismo liberal. Além disso, 

possui uma fundamental procedência de classe desde que surge como conceito, em 

1979. Assim, o termo, que foi criado por intelectuais que servem ao capital, tem 

ligação com os interesses de classe nas transformações necessárias à burguesia e 

foi constituído a partir do recorte social em esferas: “o Estado (“primeiro setor”), o 

mercado (“segundo setor”) e a “sociedade civil” (“terceiro setor”)”. (MONTAÑO, 2002, 

p. 53). 

De início o autor aponta quatro incoerências, denominadas por ele de 

debilidade conceitual, no termo terceiro setor: 

1) O fato de os teóricos do terceiro setor entenderem que o terceiro setor teria 

vindo para resolver um problema de dicotomia entre público/privado, sendo o público 

representado pelo Estado e o privado representado pelo mercado. Como o Estado e 

o mercado não conseguem dar respostas às questões sociais, o terceiro setor seria 

o elo entre ambos. Desta forma, “o conceito de terceiro setor se expande a partir da 

necessidade de superação da dualidade público/privado e da equiparação 

público/estatal” (p. 54). 

Montaño (2002) recorre a outros autores que contestam a sociedade civil 

como terceiro setor. Para estes, o terceiro setor seria o primeiro setor, pois 

historicamente é a sociedade que produz suas instituições, o Estado, o mercado, 

etc. “[...] há clara primazia histórica da sociedade civil sobre as demais esferas, o 

“terceiro setor” seria na verdade o primeiro”. (p.54). 
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2) A segunda debilidade teórica seria identificar quais entidades compõem o 

terceiro setor. O autor discorre sobre o conceito de filantropia, e observa que esse 

termo vem a reboque do terceiro setor. Ele mostra que o III Encontro Ibero-

Americano do Terceiro Setor, que foi realizado no Rio de Janeiro em 1996 e 

introduziu no Brasil o termo terceiro setor não é nada menos do que a continuidade 

dos primeiro e segundo Encontros Ibero-Americanos de Filantropia, realizados na 

Espanha e México, consecutivamente. Já no IV Encontro, realizado na Argentina, o 

terceiro setor foi definido como organizações privadas, não governamentais, sem 

fins lucrativos, autogovernadas, de associação voluntária (ACOOTO; MANZUR apud 

MONTAÑO, 2002, p.54). 

No entanto, para o autor não há consenso na literatura que versa sobre o 

tema sobre quais seriam as organizações identificadas como sendo do terceiro 

setor. Após estudar um rol de teóricos, ele percebeu que para alguns são incluídas 

apenas as organizações formais, outros consideram os grupos informais, existindo 

ainda os que excluem deste rol as fundações empresariais. Os sindicatos e os 

movimentos políticos ora são considerados, ora são excluídos do conceito. Assim, 

não existe uma definição precisa, fato que causa confusões e dificuldades de 

classificação e identificação das entidades. 

3) A terceira debilidade abrange um conceito que reúne ao mesmo tempo 

ONGs, associações, MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), FIESP 

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), creches comunitárias e 

movimentos diversos, entre outros. Percebe-se, aqui, certa incoerência na medida 

em que entidades e grupos que têm objetivos, leitura de mundo e ideologias 

contraditórias estão, conceitualmente, no mesmo bloco. 

4) A quarta debilidade é referente ao caráter não governamental, 

autogovernado e não lucrativo, principais características estabelecidas no IV 

Encontro Ibero-Americano. (MONTAÑO, 2002). Para o autor, quando o Estado 

estabelece parceria com alguma ONG em detrimento de outra, desenvolve uma 

ação seletiva de acordo com a política governamental. Assim, há uma tendência em 

preferir certas ONGs. 

 
[...] a dita “não governabilidade” e a “autogovernabilidade” dessas 
organizações encobre o fato de estarem integradas tendencialmente 
à política de governo. Querendo ou não (e sabendo ou não) estão 
fortemente condicionadas [...] pela política governamental. Não tem a 
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autonomia que pretendem [...] dos governos. (MONTAÑO, 2002, 
p.58). 
 

Em linhas gerais, para o autor o termo terceiro setor não reúne um mínimo 

consenso sobre sua origem, sua composição e suas características. Trata-se de um 

conceito ideológico que, fora da realidade social que tem como ponto de partida, 

apresenta elementos formais e uma apreensão da realidade por meio de fenômenos 

isolados do contexto. 

Ao analisar as teorias que versam sobre o terceiro setor, o autor constatou 

que há uma confusão entre o público e o privado. Para ele o debate do terceiro setor 

pretende superar a bipolarização entre Estado e mercado e, consequentemente, 

entre público e privado. No entanto, o Estado se mantém como principal gestor da 

política pública e o mercado, por sua vez, continua com sua dinâmica própria (as 

atividades econômicas), e é considerado como exclusivamente privado. Caberia 

então ao terceiro setor articular o Poder Público e o privado. Todavia, o autor aponta 

como problema a diferença entre o pensamento liberal e o pensamento dos autores 

do terceiro setor. Se, para estes haveria três setores, diferenciando o terceiro setor 

do mercado, para o pensamento liberal há dois setores, o estatal e o mercado, 

inclusive com a sociedade civil sendo considerada como não estatal, e não se 

diferenciando do mercado. 

Montaño (2002) classifica a discussão do terceiro setor como reducionista e 

mistificadora, pois se equalizam todas as organizações deste setor como de origem 

privada e finalidade pública. Porém 

 
Se uma fundação ou uma empresa tem origem privada, 
contrariamente uma associação de vizinhos ou uma creche 
comunitária tem origem pública. Se uma ONG e um movimento 
social podem ter finalidade pública, no entanto uma fundação ou a 
intervenção social de um candidato a vereador certamente tem 
finalidade privada. (MONTAÑO, 2002, p.136). 
 

Nota-se uma homogeneização que não considera as diferenças entre as 

entidades, dificultando, assim, a distinção entre o caráter público ou privado da 

origem, bem como da atividade e da finalidade. 

Outra constatação elucidada pelo autor como problemática é a frequente 

equiparação entre Estado e governo. Segundo ele, a conclusão entre Estado e 

governo na bibliografia dominante sobre o assunto não é gratuita. Vimos que, se as 

organizações não são estatais, seu caráter não governamental é questionado, uma 
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vez que, estas seguem direta ou indiretamente a lógica da política de governo. 

Desta forma, o debate não distingue os conceitos de Estado e governo, mas os 

confunde. No entanto, 

 
Diferenciar Estado e governo torna-se central para poder caracterizar 
no nosso caso o papel e a função na relação (por exemplo, de 
“parceria”) entre organizações populares, não-governamentais, como 
Estado. A “parceria” é com o Estado, porém segue tendencialmente 
uma política de governamental. (MONTAÑO, 2002, p.137). 
 

Está nítida aqui a intenção de não deixar evidentes os conceitos, pois toda 

esta mescla de análise e entendimento sobre o termo terceiro setor faz parte de uma 

estratégia neoliberal, não obstante o Estado continue mantendo seu caráter de 

classe. 

Outra fragilidade que Montaño (2002) apresenta é a frequente identificação 

das ONGs com os movimentos sociais. Alguns autores dizem que os movimentos 

sociais desenvolveram uma atividade dirigida para ou contra o Estado entre os anos 

de 1970 e 1980, muitas vezes apoiados por ONGs. As ONGs surgem vinculadas aos 

movimentos sociais desses anos. Com o processo de redemocratização muitos 

desses movimentos começam a entrar em crise. O autor cita Gonh (1999), que 

afirma que a luta social nunca morreu e os movimentos sociais fazem parte destas 

lutas. Para Gonh (segundo o autor), se os movimentos sociais estão em baixa em 

termos de mobilização, outras formas estão operando. Neste sentido, Gonh constata 

que muitas lideranças e assessores foram defender teses, ministrar aulas nas 

universidades e trabalhar em ONGs. Com isto, o passo seguinte é conceber a 

substituição do velho militante do movimento social (dos anos 1970/1980) pelo novo 

militante da ONG (dos anos 1990). (GONH apud MONTAÑO, 2002, p. 139). Assim 

 
Com este conceito de movimento social e com estas “constatações” 
históricas, está aberto o caminho para difundir ou confundir o 
movimento social e a ONG, apenas apresentando diferenças 
operativas, nas fontes de recursos etc. (MONTAÑO, 2002, p. 139). 
 

O autor apresenta muitos outros pressupostos que não interessam para este 

trabalho. Por ora, apresenta-se um panorama suficiente para entender que a ideia 

de terceiro setor está diretamente ligada com a difusão do neoliberalismo, servindo 

como estratégia do Estado capitalista como forma de alijar a organização dos 

trabalhadores, induzindo a terceirização e privatização da política pública, 

financiamento do capital e concretização da política neoliberal nos países da 
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América Latina. Para finalizar este tema, seguem as palavras do próprio autor, não 

como conclusão, mas com a constatação de que 

 
Com tais pressupostos, o debate sobre o “terceiro setor” desenvolve 
certas manifestações que se põem como promessas de uma vida 
melhor. Estas soam aos ouvidos dos autores, defensores e alguns 
membros do “terceiro setor”, como um canto de sereia...que nos 
seduz e nos chama irreflexivelmente para as obscuras profundezas 
do mar. (MONTAÑO, 2002, p. 152). 
 

As ONGs desenvolvem atividades que são do Estado, contribuem para a 

precarização do trabalho e diminuição da qualidade dos serviços públicos. Exemplo 

disso é o contexto brasileiro, no qual o capitalismo continua intacto e prolifera a 

precarização do trabalho. Consequentemente, são precarizados também os serviços 

públicos básicos. Como na analogia do canto das sereias utilizada pelo autor, 

exemplar é o caso de Ulisses, personagem da Odisseia de Homero que pediu para 

ser amarrado ao mastro do navio para resistir aos seus encantos. 

 

 

1.3.2. As ONGs e as escolas 

 

Para constituição deste item foi feito um levantamento no banco de teses da 

CAPES utilizando como palavra-chave “escolas” e “ONGs”. A partir desta busca 

foram selecionados 28 trabalhos de mestrado e doutorado que de alguma forma 

versam sobre a temática (ver APÊNDICE C). Na leitura desses trabalhos, identificou-

se que, dos 28, apenas três dissertam sobre a relação da escola com as ONGs. 

Ainda assim, essas três pesquisas tratam de atividades pontuais. 

Os trabalhos foram agrupados por temas e atividades, lugares em que são 

desenvolvidas as ações e relação com a escola, sendo classificados em: “atividades 

artísticas”; “atividades de relação com a escola”; “atividades na escola” e “ações no 

entorno”. 

• Atividades artísticas: as atividades encontradas foram ballet clássico como 

forma de inclusão social; dança e manifestações corporais. Nas três pesquisas as 

ações têm como objetivo a inclusão social. Embora não seja perceptível nenhuma 

relação com a escola, todas elas são referidas como aulas que ocorrem no 

contraturno escolar, aconteceram nos espaços de suas respectivas ONGs e foram 
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desenvolvidas com jovens. As conclusões apontam que tais práticas influenciam no 

processo de inclusão social. 

• Atividades nas escolas: Foram Identificadas três - roda de leitura dentro da 

escola; narrativas de ficções dentro e fora da escola; e valores humanos nas 

escolas. 

Em geral, os trabalhos se preocuparam com uma atuação isolada dos alunos 

em relação ao aprendizado, a reflexão dos valores humanos a partir das práticas 

docentes de professores questionando como ocorre a prática docente na educação 

e como são trabalhados valores humanos. Há uma valorização da educação como 

universo de apropriação de aprendizados. No entanto, as escolas aparecem como 

cedentes de espaços, e não apresentam uma interação com a construção dos 

aprendizados dos alunos nem com o currículo escolar. Mais uma vez sobressaem as 

atividades isoladas do contexto escolar, e também ações que partem de iniciativas 

das ONGs, e não das escolas. 

• Ações no entorno: Foram encontrados 14 trabalhos que envolvem aulas de 

inglês; planejamento urbano; publicidade e consumismo; conservatório de música; 

educação de filhos na família; Programa Nacional de Inclusão de jovens; 

organizações de Direitos Humanos; o desafio do pedagogo no espaço de educação 

não formal; turismo comunitário; desenvolvimento e inovação social; projeto 

Travessia; percepção ambiental de uma escola comunidade escolar; Olimpíadas de 

Língua Portuguesa; e Educação Integral. 

Com a análise dos títulos e a posterior leitura dos resumos dos trabalhos que 

compõem este bloco, foi possível notar que pouco têm a ver com a escola. Na 

imensa maioria dos trabalhos as escolas nem são citadas, fato que vem 

comprovando a escassez de pesquisas abordando a relação da escola com a 

sociedade. A pesquisa sobre as Olimpíadas de Língua Portuguesa, que analisa o 

material disponibilizado para orientar as escolas sob a perspectiva do gênero artigo, 

em nada acrescenta sobre ONGs e escolas. 

Destaca-se neste conjunto a pesquisa sobre a Educação Integral, que 

investiga o papel da Educação Integral no desenvolvimento humano e inclusão 

social do ser humano. A relação com a escola nesta pesquisa se dá apenas no 

objetivo, que é a contribuição da Educação Integral na formação e desenvolvimento 

humano de crianças e jovens em uma ONG, contribuindo com o melhor 

desempenho escolar dos alunos. Nota-se que todo o trabalho foi realizado em uma 
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ONG, porém esta apresenta um viés de preocupação com o desempenho do aluno 

na escola. 

Outro trabalho que se relaciona com a escola é o de meio ambiente, que 

busca mostrar uma educação ambiental construída a partir da elaboração de mapas 

mentais, trabalho de campo e autoanálise do material elaborado. Mediante análise 

do professor, a pesquisa contribuiu com a ampliação do conhecimento sobre o local 

de vivência de determinada comunidade. Trata-se de uma ação didática, elaborada 

pelos professores e analisada pelo pesquisador, com a finalidade de proporcionar 

aos alunos uma apreensão de parte de seu entorno. 

• Relação com a escola: Os trabalhos que pesquisam a relação direta com a 

escola (entre as 28 inicialmente encontradas) são três, relacionadas à preocupação 

com a família, a formação de jovens para o voluntariado e a formação docente para 

trabalhar com o tema da homossexualidade. 

Ao analisar esse bloco de três escolas é possível perceber que, dos três 

trabalhos, um se propôs a pesquisar a relação da escola com a família, e os outros 

dois trabalhos não se propuseram à reflexão sobre a relação com outras instituições, 

muito menos a pensar a relação a partir da escola, ou seja, de dentro para fora da 

unidade escolar. Todas as preocupações têm sentido inverso, adotando o ponto de 

vista de como a escola é vista de fora para dentro. As práticas dialógicas entre 

escolas, famílias e organizações sociais que atendem crianças e adolescentes de 

um mesmo bairro, bem como os significados dessas experiências para educadores 

responsáveis pelas ONGs destacam como conquistas uma proveitosa interação 

entre as instituições e destas com as famílias. Também há destaque para o 

processo participativo, entendido como fundamental para a construção de processos 

de diálogos na gestão escolar e no fazer pedagógico das escolas. 

As conclusões demonstram que essas ações são significativas para o 

fortalecimento das equipes. Houve a constatação de que parcerias colaborativas 

podem contribuir para a reflexão sobre a percepção do outro, para que a alteridade 

passe a fazer parte do currículo, indo além de publicações e discursos oficiais. 

Destaca-se, todavia, que estes trabalhos reforçam a preocupação sobre a 

relação da escola com a sociedade mas não ocorrem na perspectiva da escola. 

Pode-se inferir, com a análise desses trabalhos, que o inverso tem ocorrido, com as 

ONGs demonstrando preocupação em contribuir com o universo escolar, de longe. 

O que essas instituições oferecem são ações pontuais, em sua maioria de ocupação 
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do espaço físico da escola, incidindo muito pouco no currículo e na cultura escolar. 

Ainda assim, nos casos em que as pesquisas tentaram demonstrar essas relações, 

verifica-se que tais relações se deram em uma perspectiva das ONGs. 

Por fim, constata-se que a relação das ONGs com as escolas é sumariamente 

diferente da relação das entidades que desenvolvem a Educação Social (que 

também são ONGs). Como visto no item anterior, a Educação Social está embasada 

em uma teoria denominada Pedagogia Social. No caso do Brasil, essa pedagogia é 

referência para as instituições que desenvolvem a socioeducação ou Educação 

Socioeducativa, que está no escopo da Política de Assistência Social, com ações de 

Fortalecimento de Vínculo, entre outras. 

Embora parte dessas ações seja desenvolvida por instituições conveniadas 

com as prefeituras, tais ações são supervisionadas e financiadas por políticas 

públicas, e existem lugares nos quais essas ações são desenvolvidas diretamente 

por equipamentos municipais. As ações das ONGs não são predominantemente 

atividades socioeducativas e, embora elas também possam desenvolver esse tipo 

de ação, as ONGs promovem atividades variadas. Os trabalhos analisados neste 

item demonstraram que a maioria das instituições do terceiro setor promovem ações 

pontuais que podem ou não ter a ver com as escolas ou contar com ações 

socioeducativas. O que se quer enfatizar é que nem todas as ONGs promovem a 

Educação Social, e esta educação remete a uma teoria denominada Pedagogia 

Social. 

 

 

1.4. A relocalização da escola – um conceito central 

 

Como foi visto nos itens anteriores, a educação passou por várias instituições 

em seu percurso histórico até chegar à forma escolar que conhecemos hoje, mas 

também manteve outras formas institucionais - inclusive nos últimos tempos - com 

várias modalidades de atendimento a crianças, jovens, e adultos. Algumas dessas 

modalidades sociais são muito similares à forma escolar no seu modo de atuar. 

Rui Canário (2005), em capítulo do livro sobre a análise da escola, faz várias 

considerações sobre o início da instituição escolar a partir de outros autores, 

situando características da vida social daqueles tempos como localizada, sem 

contatos das populações com o mundo externo. Esse período citado, até o século 
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XVII, sofreu mudanças em algumas de suas características referentes à educação 

escolar com o desenvolvimento do capitalismo industrial, como já visto 

anteriormente. No entanto, a análise sociológica que o autor faz traz a mudança de 

características de um mundo marcado pela localização da existência humana, com 

fortes laços de realidade territorial de raiz comunitária para a separação entre 

espaço e lugar que está na “origem da desterritorialização quer da economia, quer 

da vida social, inserindo-a num espaço mais vasto e tendencialmente visto como 

homogêneo, correspondente ao território Estado-Nação” (p. 155). 

O autor aponta que durante os séculos XIX e XX esse processo permaneceu 

atuante embora, apesar da mundialização em vários setores da vida, haja um 

processo no sentido inverso, de recontextualização da vida social. Nesse panorama, 

a escola, que segundo ele nasceu em ruptura com o local – e neste capítulo vemos 

como ela se tornou generalizadora em sua forma - apresenta-se como foco de um 

debate para uma necessária relocalização, para recontextualizar a ação educativa 

escolar. 

Esse processo de relocalização da escola vem sendo observado, segundo 

Canário (2005), em razão de vários aspectos: a expansão das redes escolares com 

dificuldades de regulação interna (que deu margem aos controles externos); a 

desinstitucionalização da escola e às mudanças nas características do Estado e; por 

fim, mudanças na ênfase sobre a importância do local a partir de critérios do modelo 

de desenvolvimento econômico baseado na noção de crescimento. Tais aspectos 

passaram a enfatizar a importância do local, com a educação e a escola tendo papel 

importante. No Brasil essa mudança pode ser observada em ações políticas de 

descentralização de decisões, como a implementação do conceito de medidas de 

projetos pedagógicos próprios (VEIGA; RESENDE, 1998) e medidas de gestão de 

recursos na escola (BRASIL, 1996), conforme a Legislação Federal. 

Uma das dimensões apontadas pelo autor se refere a lógicas das políticas e 

práticas educativas, ao apontar que “nem a educação se esgota nas organizações 

escolares, nem o problemas da escola podem ser resolvidos pensando, 

exclusivamente, em termos de educação escolar” (p. 157). É assim que aponta uma 

perspectiva mais globalizada no quadro de um território físico e social que articule as 

diferentes necessidades educativas e legitimidade social quanto a “contextos e 

públicos que são singulares” (p. 158). Isso não significa, entretanto, a perda da 



48 

 

 

 

relação com o todo, pois não se perde a relação com o mundo pressupondo a 

possibilidade de se articular com as grandes questões da sociabilidade. 

Esse, entretanto, não é um processo simples, pois há um embate entre essas 

duas lógicas, como diz o autor: uma atuação por meio de reformas gerais da parte 

dos governos que tende a não aceitar, ou até ignorar as ações locais com forte 

marca dos contextos específicos (que contam, inclusive, com processos de 

educação não formal, como se focaliza nesta pesquisa). 

Esse conceito parece muito apropriado para compreender a relevância de 

uma educação mais significativa, sobretudo num país tão diverso como o Brasil e 

em uma cidade como São Paulo, com a heterogeneidade presente e passível de ser 

utilizada para o atendimento de todos os problemas educacionais e enriquecimento 

das experiências da própria escola, inclusive para superar as formas de exclusão 

(CANÁRIO, 2005, p. 162). 
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2. CENÁRIO DA PESQUISA: o campo empírico, os procedimentos, 

as escolas, os sujeitos. 

 

Neste capítulo estão descritos o território dentro da cidade de São Paulo, as 

redes escolares e de Educação Social que compõem o campo empírico, os 

professores e escolas, bem como os procedimentos utilizados na pesquisa. 

 

 

2.1. Universo da pesquisa empírica 

 

O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as 
paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto 

é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das 
manifestações da sua existência. (SANTOS, 1999, p. 7). 

 

A busca por documentação sobre essa área levou à obtenção das 

informações aqui relatadas. 

O campo empírico da pesquisa foi um distrito da cidade de São Paulo em que 

existem outras instituições educativas que fazem parte do conjunto desse território, 

que abriga crianças e adolescentes. Trata-se da Cidade Tiradentes. 

Para dissertar acerca do universo da pesquisa e considerando o conceito de 

relocalização apresentado no capítulo anterior, foi necessário compreender como se 

referir ao que o autor dissertava. Assim, foi necessária a busca de referências aqui 

explicitadas. Utiliza-se, então, a noção de território conceituada por Milton Santos 

em diversos trabalhos. Este conceito se contrapõe à ideia de bairro dormitório e 

estático, como na maioria das vezes são denominadas as regiões periféricas das 

grandes cidades. 

Para entender o território, Santos (1978) desenvolveu o conceito de espaço. 

Segundo o autor, o espaço é compreendido como um conjunto de formas 

representativas de relações sociais do passado e do presente. Trata-se de uma 

estrutura que é representada por relações que estão no presente e manifestam-se 

por meio de processos e funções. Assim, “[...] o espaço é o resultado de uma práxis 

coletiva que reproduz as relações sociais” (p. 171). O espaço, então, é um fator 

social, uma instância da sociedade. O espaço é social, sendo assim, é o lugar da 

vida e do trabalho, correspondendo ao espaço humano. 
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Para Santos (1999), o território é entendido como usado, ou seja, é o chão 

concreto mais a identidade que determina o sentimento de pertencimento do lugar. 

Desta forma, o território é o lugar da residência, bem como das trocas materiais e 

espirituais. É, então, o lugar do exercício da vida. 

Santos (1978) diz que, na medida em que o espaço é mais amplo e 

complexo, sem definições fixas, o território representa um dado fixo e delimitado, ou 

seja, uma área. Entretanto, se trata de algo mais que uma área fixa, pois envolve 

muitas relações sociais. Assim, o território é considerado pelo autor como delimitado, 

construído e desconstruído por relações de poder que envolvem uma série de 

autores que territorializam as ações com o passar do tempo. 

Na interpretação de Saquet e Silva (2008), para Milton Santos 

 
O espaço contém o território modelado, configurado; o território 
corresponde aos complexos naturais e as construções/obras feitas 
pelo homem: estrada, plantações, fábricas, casas, cidades. O 
território é construído historicamente cada vez mais [...]. A 
materialidade do território é, assim, definida por objetos que têm uma 
gênese técnica e social, juntamente com um conteúdo técnico e 
social. (SAQUET; SILVA, 2008, p. 42). 
 

Portanto, entende-se o território como algo construído, usado, reorganizado, 

configurado e normatizado. Em uma palavra, é o lugar de vida que produz e 

reproduz cultura. 

Dito isto, vamos tratar da Cidade Tiradentes, onde foi realizada a pesquisa. 

O território de Cidade Tiradentes surge como parte do distrito de Guaianazes 

(zona leste de São Paulo). Esta região era formada por eucaliptos e trechos da Mata 

Atlântica, e está situado no extremo leste da cidade, a 35 quilômetros do marco 

zero, localizado na Praça da Sé. 

É composta pelo maior complexo de conjuntos habitacionais da América 

Latina, com cerca de 40 mil unidades, a maioria delas construídas na década de 

1980 pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB) e 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 

(CDHU). Apesar de possuir um antecedente histórico, o marco desta região são os 

conjuntos habitacionais. Segundo Cordeiro (2009), a maior parte das edificações 

habitacionais foi construída em 1984, quando recebeu o nome de Conjunto 

Habitacional Cidade Tiradentes. De acordo com a autora, a data oficial de fundação 

é 21 de abril de 1984. 
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O território Cidade Tiradentes, hoje considerado juridicamente como distrito, é 

administrado por uma subprefeitura, e segundo dados do IBGE4 (BRASIL, 2010), 

possui uma população de 219.868 mil habitantes. Esta população contabiliza um 

total de 52.875 famílias residentes no território abrangido pela respectiva 

subprefeitura. No distrito vive uma população extremamente jovem, pois segundo o 

senso do IBGE em 2010¹ a população de crianças entre 0 e 14 anos somava 

60.208, enquanto a de jovens de 15 a 29 atingia o total de 81.588. 

O distrito é ligado por quatro vias: a Estrada do Iguatemi, que faz a ligação 

com as regiões de São Mateus, Itaquera e Guaianases; a Avenida dos Metalúrgicos, 

na área central do distrito; a Avenida dos Têxteis; a Avenida Inácio Monteiro e a 

Avenida Sara Kubitschek. Na região constam dois terminais de ônibus com 

transportes que circulam pelo bairro e dão acesso ao centro e aos bairros vizinhos. 

Na área da saúde, o território conta com duas unidades de Assistência 

Médica Ambulatorial (AMA), um hospital e 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Além destes equipamentos, existe um Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA) que trabalha com testes rápidos de HIV e Hepatite, orienta sobre prevenção 

de doenças sexualmente transmissíveis e distribui preservativos masculinos e 

femininos; um Centro de Referência da Saúde da Mulher, e uma unidade de Pronto 

Socorro, segundo dados de 2014 da Secretaria Municipal de Saúde. Outro dado que 

chama atenção na região é a taxa de mortalidade infantil, de 66 para cada mil 

crianças menores de um ano5. 

Sobre os estabelecimentos e empregos formais no setor de comércio, 

serviços, indústria de transformação e construção civil, de acordo com os estudos os 

números são: Comércio: 374 estabelecimentos e 2283 empregos; Serviços: 199 com 

1832 empregos; Indústria de Transformação: 28 unidades com 362 empregos; e 73 

unidades de Construção Civil com 1047 empregos.6 Nota-se um considerável 

número de mobilidade comercial e empregos na Cidade Tiradentes, embora a 

                                                           
4
 Fonte: BRASIL. IBGE - Censos Demográficos 2010. Todos coletados e disponibilizado pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/SMDU - Departamento de Estatística e Produção 
de informação/Dipro. 
5
 Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados/ SEADE (2012). Disponível em: < 

http://www.seade.gov.br> Acesso em: jul. 2015. 
6
 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. 

Elaboração: SMDU/Deinfo 2013. Disponível em: 
<http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/graficos/18_distribuicao_do_emprego_formal_segundo_f_2013
_10459.pdf> Acesso em 8 jul. 2015. 

 

http://www.seade.gov.br/
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/graficos/18_distribuicao_do_emprego_formal_segundo_f_2013_10459.pdf
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/graficos/18_distribuicao_do_emprego_formal_segundo_f_2013_10459.pdf
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grande maioria da população ainda saia para trabalhar no centro da cidade de São 

Paulo. 

Os bairros que compõem o distrito são: Fazenda do Carmo; Vila Hortência; 

Prestes Maia; Inácio Monteiro; Vilma Flor; Sítio Paiolzinho; Vila Yolanda; Dom 

Angélico; Sítio Conceição; Castro Alves; Vila Paulista; Santa Etelvina II B; Jardim 

Souza Ramos; Jardim Maravilha; Barro Branco; Jd. Pérola; Jd. Vitória; Jd. Três 

Poderes; Santa Etelvina e Morro Disso. Estes dados demonstram a grande 

dimensão da região, uma verdadeira cidade dentro da metrópole. 

Neste conjunto decidiu-se realizar a pesquisa nas escolas que contemplam o 

Conjunto Habitacional Santa Etelvina. A opção por esta região ocorreu pelo alto grau 

de concentração de escolas e instituições que desenvolvem atividades com crianças 

e jovens no contraturno. Não existe uma explicação oficial em relação ao grande 

número de escolas neste bairro, mas temos duas hipóteses: uma pela dimensão da 

região, pois ela é a maior do território; e a outra é o fato deste conjunto ter sido 

construído na época da administração da prefeita Luiza Erundina, considerada por 

muitos como uma administração preocupada com a questão social. 

 

Figura 1 - Foto aérea da Cidade Tiradentes. (Fonte: Prefeitura de São Paulo). 
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2.2. Educação Escolar e Educação Social 

 

Em relação à educação escolar, existem no âmbito administrativo da 

prefeitura 26 Centros de Educação Infantil (CEI), sendo 17 CEIs diretas que 

funcionam em prédios municipais próprios e são administrados diretamente pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo e nove indiretas, que funcionam em prédios 

municipais próprios ou alugados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, com 

convênio de administração e pessoal e com repasse de recursos por criança 

atendida; 64 CEIs particulares (conveniadas) que são unidades de educação infantil 

conveniadas atendendo preferencialmente crianças de quatro a seis anos de idade e 

que recebem um repasse per capita pelo atendimento; 18 Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEI); 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF); 

uma Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio (EMEFEM); uma Escola 

Técnica de Saúde, dois Centros de Educação Unificado (CEU); e duas salas de 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) 7. Conta ainda com 14 

telecentros, utilizados pela população para acessar internet, com aulas de 

informática (apesar da dimensão do território e do número de habitantes) e 20 

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio.8 Além disso, encontram-se 

também no território duas escolas de Educação Fundamental e Médio de iniciativa 

privada. 

Foram, igualmente, obtidos dados e informações em relação às instituições 

que desenvolvem a Educação Social em Cidade Tiradentes. No âmbito da 

Assistência Social, compreendem sete entidades que executam 19 serviços. Entre 

os serviços encontramos 11 Centros da Criança e do Adolescente (CCA), que 

atendem crianças e jovens entre seis a 14 anos; dois Núcleos Socioeducativos 

atendendo jovens entre 12 e 21 anos cumprindo medidas socioeducativas em meio 

aberto (liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade); um Núcleo de 

Acolhimento Institucional que atende crianças e jovens; três centros de Assistência 

Social à Família e Proteção Básica (ASFPD) que atendem famílias em situação de 

vulnerabilidade; um Centro de Defesa e Convivência da Mulher que atende mulheres 

vítimas de violência doméstica; um Núcleo de Convivência do Idoso que atende 

                                                           
7
 Dados da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Disponível em: 

<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Anonimo/map/gs.aspx>. Acesso em jul. 2015. 
8
 Dados da Secretaria de Estado da Educação. Disponível em: 

<http://www.educacao.sp.gov.br/portal/institucional>. Acesso em jul. 2015. 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Anonimo/map/gs.aspx
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/institucional
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pessoas idosas sem restrições; um Centro para a Juventude (CJ) que desenvolve 

atividades com jovens de 14 a 17 anos e um serviço de atendimento à população 

em situação de rua. 

São atendidas 2000 famílias; 1160 crianças e adolescentes entre zero e 14 

anos; 420 jovens entre 14 e 24 anos; cem idosos; cem mulheres e 30 pessoas em 

situação de rua.9 Todos esses serviços são públicos. 

Como pode se perceber por tais dados, trata-se de um espaço amplo com 

vários atendimentos sociais e educacionais não escolares que, no entanto, 

configuram especificidades do local, passíveis de relação com a escola. 

 

 

2.3. Procedimentos 

 

Neste item estão descritos os procedimentos adotados para a realização da 

pesquisa, definição das escolas e sujeitos, bem como coleta das informações. 

Para coleta dos dados, cinco professores de quatro escolas responderam ao 

instrumento, totalizando 20 docentes. A escolha pelo número de quatro escolas foi 

feita de forma aleatória, assim como a escolha do número de professores. Por ter 

elaborado um instrumento com 55 enunciados, chegou-se à conclusão que um total 

de 20 respondentes seria razoável para a organização e análise dos dados. 

 

 

2.3.1. Procedimentos orientadores da pesquisa 

 

A partir das definições teóricas constantes no primeiro capítulo, foram 

tomadas outras decisões para operacionalizar a pesquisa: a definição mais clara do 

problema e questões subsidiárias, objetivos, hipóteses e elaboração do instrumento 

para coleta das informações. 

Como já apontado na introdução, as crianças e jovens que frequentam as 

instituições que desenvolvem a Educação Social frequentam, também, as escolas. 

Muitas instituições se programam para receber crianças e jovens no contraturno de 

                                                           
9
 Dados retirados do site da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Disponível em <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/>. Acesso em 
jul. 2014. 
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escolas, e o conteúdo programático que oferecem dialoga diretamente com as 

escolas, conforme explicitado em item anterior. 

Desta forma, existe de fato uma proximidade entre as instituições, já que os 

alunos transitam por outras instituições sociais e pelas instituições de ensino regular, 

que são as escolas. Se existem estes laços entre ambas, se os alunos que 

frequentam as escolas, em geral, são os mesmos que estão nas demais instituições, 

há uma condição concreta para o questionamento das relações entre tais 

instituições: os professores das escolas reconhecem a existência das instituições 

que praticam outras formas de educação? Quais as opiniões destes profissionais 

sobre tais práticas educativas? Como a formação do profissional da escola contribui 

para esta apreensão? Quais os usos dos conhecimentos eventualmente adquiridos 

no contato com as demais instituições? 

Decorrentes destes questionamentos foram especificados o objetivo central e 

os objetivos específicos. Desta forma, o principal objetivo desta pesquisa foi o de 

identificar a manifestação de professores da escola quanto às relações entre esta e 

outras instituições existentes no entorno, por considerar a relevância de seu 

conhecimento para o trabalho escolar com tais estudantes. 

Foram objetivos específicos desmembrados: 

 Identificar características desses professores; 

 Verificar se, em seu percurso de formação, os professores tiveram 

algum contato com tais conceitos de relacionamento; 

 Identificar se os professores e outros agentes das escolas já tiveram a 

preocupação em mapear instituições que eduquem crianças e jovens no entorno da 

escola; 

 Identificar se os profissionais da educação das escolas fazem uso 

desses conhecimentos para o desenvolvimento de seu trabalho educativo. 

Com base em todas as informações apresentadas foram estipuladas 

hipóteses. Foi possível, então, pensar na existência de mais de uma hipótese neste 

trabalho, a partir do apresentado quanto à origem da pesquisa, da análise dos 

questionários e também do conceito sobre a necessidade de relocalizar a escola em 

seu entorno fundamentado por Canário (2005): 

1. essas questões estão ausentes da formação dos professores; 
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2. os professores das escolas não se preocupam em buscar informações 

sobre o entorno, desconhecendo o trabalho educativo que as outras instituições 

realizam, não operando portanto com a lógica articuladora da relocalização; 

3. como decorrência, não utilizam conhecimentos dessa natureza em seu 

trabalho, mantendo o distanciamento da escola em relação ao seu entorno e 

reforçando a concepção genérica vigente na lógica estatal legal. 

 

 

2.4. A coleta das informações sobre as escolas junto aos sujeitos 

 

O instrumento respondido contém 55 enunciados organizados em cinco 

dimensões: 1) dimensão um: diz respeito à caracterização do(a) respondente, 

buscando obter informações acerca do perfil dos(as) docentes, bem como sua 

formação, profissionalização e outros; 2) dimensão dois: procurou identificar as 

características da formação dos docentes na sua graduação, buscando verificar em 

que medida o curso superior contribuiu para que os docentes estudassem a relação 

da escola com outras instituições; 3) dimensão três: esta parte do instrumento 

verificou a percepção dos professores acerca do uso dos conhecimentos adquiridos 

pelos alunos em outras instituições educativas; 4) dimensão quatro: verificou-se 

quais as atividades das escolas com outras instituições do entorno; 5) dimensão 

cinco: buscou identificar se há proximidade entre a escola e as demais instituições. 

Após aplicação do instrumental de coleta de dados com 55 questões as 

respostas foram sistematizadas, resultando em um quadro com as informações 

sobre o perfil dos professores participantes e 40 enunciados com as respostas dos 

professores em escalas. Nota-se que a opção por organizar as características dos 

professores em um único quadro contribuiu para que o número de enunciados nas 

tabelas (40) ficasse diferente do número dos enunciados organizados no 

questionário (55). 

A coleta das informações ocorreu em duas oportunidades. Decidiu-se coletar 

as informações por meio de instrumento em virtude das dificuldades de acesso às 

escolas e aos professores. Assim, o instrumento de pesquisa foi elaborado contando 

com blocos que abrangiam as dimensões envolvendo o foco do estudo: dados dos 

professores; a relação da escola com o entorno; uso dos conhecimentos do entorno 
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e ações da escola com outras instituições educativas. (Ver instrumento, APÊNDICE 

D). 

Inicialmente o instrumento foi respondido por oito professores de diferentes 

disciplinas e escolas variadas para teste, quando foi avaliado se as questões eram 

de fácil compreensão e se o tempo para responder ao instrumento era satisfatório, 

entre outras dificuldades. Além das perguntas que abordavam o tema da pesquisa, 

foram inseridas ao final as seguintes questões: 

 Você teve alguma dificuldade para responder a este questionário? 

 Os enunciados estão compreensivos? 

 O que você mudaria para facilitar o entendimento do questionário? 

 Quanto tempo você demorou para responder a este questionário? 

Diante dos resultados do teste o instrumento de coleta de dados foi, então, 

reelaborado, com algumas questões sendo fragmentadas e com o enunciado sendo 

alterado em outras. Em virtude de algumas respostas não oferecerem consistência, 

foi preciso incluir outras perguntas com o mesmo conteúdo. Por exemplo: no 

instrumento-teste constava o seguinte enunciado. “Nas reuniões do Conselho de 

Escola pautamos nossa preocupação sobre o que as outras instituições estão 

ensinando para os nossos alunos” (pergunta 39). Em conversa com um dos 

respondentes, verifiquei que o docente nunca havia participado das reuniões do 

Conselho de Escola, nem ao menos havia lido a ata e, pior ainda, nem sabia se a 

escola tinha ou não tal Conselho. Porém, sua resposta para este enunciado foi 

positiva. Com intuito de melhorar esta questão e torná-la mais consistente foram 

incluídos enunciados sobre tais entidades no instrumento final. Enfim, para a versão 

final do instrumento foram desenvolvidos 55 enunciados, explicitados a seguir. 

Há no questionário questões afirmativas com sentido positivo e outras com 

sentido negativo, ou seja, negando algo, como: “no meu plano de aula eu não 

considero o conhecimento que os alunos aprendem nas outras instituições 

educativas”. A concordância plena ou parcial por parte do(da) professor(a) reafirma 

sua não consideração ou não aceitação desse conhecimento, neste caso. Por outro 

lado, quando o respondente discorda de uma negação a resposta tem o significado 

de aceitação. Tal situação permite que possam ser contrastadas algumas respostas 

para verificar a firmeza ou tensão em respostas que sejam centrais ao tema. 
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Para o desenvolvimento desta pesquisa procurou-se abordar as quatro 

dimensões que abrangem o foco do estudo, além da caracterização dos 

professores, consideradas fundamentais para a análise da relação da escola com a 

comunidade. Estas dimensões foram elencadas de acordo com as hipóteses 

apresentadas nesta pesquisa. São elas: a formação dos professores sobre o tema e 

as condições de trabalho; a percepção dos professores acerca do uso dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos em outras instituições; as atividades das 

escolas com instituições do entorno e a proximidade da escola com outras 

instituições. Os enunciados foram agrupados de acordo com as dimensões, todavia 

não estão na ordem em que aparecem no instrumento de coleta de dados. 

Em relação à dimensão sobre a formação docente foram elaborados sete 

enunciados que buscaram identificar, na formação inicial dos professores 

pesquisados, em que medida foi estudada a relação da escola com outras 

instituições. Os sete enunciados sobre a formação docente inicial correspondem à 

Tabela 1, com as questões enumeradas de um a sete. Também buscou-se verificar 

se a formação inicial contribuiu para os docentes conhecerem os serviços que são 

desenvolvidos pela Educação Social. Além das questões de formação, foram 

analisadas neste item as condições do trabalho docente, já que sua atuação 

depende muito desta questão. 

A análise sobre o uso dos conhecimentos adquiridos no contato com as 

demais instituições corresponde à Tabela 2, que contempla os enunciados de oito a 

12. Neste tópico foram focalizados quais os usos que as escolas têm feito dos 

aprendizados dos alunos em outras instituições educativas. 

Os usos dos conhecimentos foram obtidos por cinco questões. Outras cinco 

questões foram realizadas para eventuais aproximações da escola com outras 

instituições. 

A Tabela 3 contém os enunciados de 13 a 17, e teve o objetivo de coletar 

informações agrupadas sobre a percepção dos professores em relação às atividades 

da escola com outras instituições. Buscou-se, aqui, verificar se a escola tem 

manifestado alguma forma de aproximação com outras instituições do entorno. 

A Tabela 4 apresenta os enunciados 18 a 22 e a Tabela 5 os de números 23 

a 32. Esses dados apresentam a percepção dos professores sobre o contato da 

escola com outras instituições educativas. Neste item foi verificado se as escolas 
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pesquisadas desenvolveram alguma ação que contribuísse para sua aproximação 

com as entidades do entorno. 

A Tabela 6, com os enunciados 33 a 40, buscou apreender a percepção dos 

professores sobre o contato da escola com outras instituições educativas. A este 

respeito foram apresentadas 15 questões, e oito enunciados questionadores foram 

dirigidos a instituições específicas. 

Em suma, por meio das análises dos enunciados de tendências de respostas 

que versam sobre as dimensões buscou-se compreender qual a relação entre a 

escola e outras instituições. 

Todos os enunciados foram lidos, com as pessoas de referência sanando 

eventuais dúvidas com o responsável pela pesquisa. Segundo os relatos, após 

apresentação da pesquisa em reuniões com os professores, foi feita a leitura do 

instrumento com os professores que aderiram à pesquisa e, igualmente, sanadas as 

dúvidas. O tempo de duração para preenchimento do instrumento foi de 30 minutos, 

em média. 

Os instrumentos foram respondidos individualmente nas salas de professores 

em quatro escolas públicas da cidade de São Paulo. A instrução foi dada pelo 

professor ou gestor que atuou como pessoa de referência da escola e os docentes 

respondentes receberam instruções nas reuniões de professores e atividades de 

Horas Técnicas Pedagógicas (HTPC). 

 

 

2.5. As escolas pesquisadas 

 

A intenção inicial era alcançar duas escolas municipais e duas estaduais, 

porém a greve dos professores que trabalham na Secretaria Estadual de Educação 

de São Paulo (em 2015) dificultou a participação de uma das escolas selecionadas, 

que foi substituída por outra municipal. 

Para assegurar o sigilo da identidade das escolas vamos chamá-las por 

nomes fictícios (Escola Dandara, Escola Luísa Main, Escola Acotirene, Escola Rei 

Zumbi) para descrevê-las, bem como para analisar as ações desenvolvidas no 

contato. Em razão das grandes dificuldades encontradas para adentrar as escolas e 

fazer contato com os professores, para cada uma foi estabelecida parceria com uma 

pessoa de referência, que se responsabilizou por distribuir e recolher o instrumento 
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de coleta de dados, sanar dúvidas e dialogar com o pesquisador pessoalmente e por 

e-mail. 

Os dados sobre as escolas Dandara, Luiza Main e Acotirene foram retirados 

do portal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

 

 

2.5.1. Escola Dandara 

 

Esta escola tem 25 salas de aulas; uma sala de leitura; um laboratório de 

informática; um elevador; cinco sanitários com acessibilidade para pessoas com 

deficiência física e uma quadra. Com oito turmas de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e 43 turmas de Ensino Fundamental (1 a 9 anos), totaliza 1.560 alunos 

matriculados e 74 professores, funcionando em três turnos: manhã, tarde e noite. 

O contato com essa escola só foi possível com a colaboração de uma 

professora que ali leciona. Nas visitas à escola foram percebidas características, 

que, aliás, se repetiram com as outras três e dificultaram o acesso. Trata-se de um 

ambiente fechado, cercado por grades e muros que proporcionam a dificuldade do 

contato das pessoas que estão na escola com o seu entorno. Além desta estrutura 

física, não há uma forma de comunicação precisa para atender à população. Os 

horários definidos para tanto se restringem ao contato de familiares com agentes 

administrativos. Desta forma, não foi possível falar com a coordenação nem com a 

direção desta instituição, pois os horários de sua permanência são indefinidos e, 

quando foi possível encontrá-las estas pessoas estavam muito ocupadas, segundo 

os agentes administrativos. 

Assim, foi quase impossível estabelecer algum contato com a direção ou com 

a coordenação da escola. Somente devido ao relacionamento com uma professora 

conhecida, decorrente de trabalhos anteriores, foi possível desenvolver a pesquisa 

nesta escola. 

 

 

2.5.2. Escola Luiza Main 

 

Esta escola conta com 18 salas de aula; uma sala de leitura; dois laboratórios 

de informática; um laboratório de atividades diversas; duas quadras esportivas e um 
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parque infantil. Com 36 turmas de Ensino Fundamental e 18 turmas de Ensino 

Médio, totaliza 1.728 alunos matriculados e 83 professores; e funciona em três 

turnos: manhã, tarde e noite. 

Na Escola Luiza Main a referência também foi uma professora que trabalha 

na instituição. Foram tentados cinco contatos presenciais e vários por telefone, 

porém não foi possível falar com a direção. Deste modo, houve o diálogo com a 

pessoa de referência, que se responsabilizou em coletar as informações junto aos 

demais docentes. 

 

 

2.5.3. Escola Acotirene 

 

Esta escola possui 21 salas de aula; uma sala de leitura; um laboratório de 

informática e uma quadra esportiva. Com 32 turmas de Ensino Fundamental, totaliza 

923 alunos matriculados e 49 professores, funcionando em dois turnos: manhã e 

tarde. 

Na Escola Acotirene a pessoa de referência foi o diretor. Dialogou-se com ele 

sobre a pesquisa e sobre o instrumento de coleta de dados, e ele se responsabilizou 

por explicar e coletar os dados com os professores. É importante relatar que o 

contato com o diretor desta escola se deu em atividades externas na região. 

 

 

2.5.4. Escola Rei Zumbi 

 

Esta escola tem 18 salas de aulas; um laboratório de informática e uma 

quadra coberta. Possui 50 turmas entre Ensino Fundamental, Ensino médio e 

Educação de Jovens e Adultos. Com 2.233 alunos e 102 professores, a escola 

funciona em três turnos: manhã, tarde e noite. 

Nesta escola a pessoa de referência foi o vice-diretor. Dialogou-se com ele 

sobre a pesquisa (aos domingos), e foram explicados os enunciados presentes no 

instrumento. Ele se responsabilizou em apresentar e recolher os questionários junto 

aos professores. O contato se deu por intermédio de uma professora amiga. 
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2.6. Sujeitos da pesquisa: os professores 

 

Sobre a análise do sujeito da pesquisa o que se pretendeu foi identificar os 

perfis dos docentes. Para tal, foram analisadas questões referentes à idade, sexo, 

formação, período e série que lecionam, entre outras características, disponíveis no 

quadro 1. 

Os agentes educacionais foram escolhidos com os seguintes critérios: 

a) lecionar em uma das quatro escolas selecionadas, de acordo com o critério 

de abrangência do território onde se deu a pesquisa; 

b) diversidade de disciplinas. Desta forma, atentou-se para contemplar a 

variedade de disciplinas lecionadas para responder ao instrumento; 

c) livre adesão, após apresentação da pesquisa e de seus objetivos. 

A amostra de docentes foi, então, composta com respondentes abrangendo 

cinco professores de quatro (4) escolas, sendo três (3) municipais e uma (1) 

estadual, conforme apresentado anteriormente. Dentre os que aceitaram havia duas 

professoras polivalentes que atuavam apenas no Fundamental I. No quadro 1 estão 

sintetizadas as características gerais dos professores da pesquisa. 

Dos docentes respondentes, 18 são do sexo feminino e dois do masculino. 

Este dado pode revelar um número superior de mulheres docentes na rede pública, 

bem como a disponibilidade destas para contribuir com outras atividades que 

ocorrem nas escolas (neste caso, a pesquisa em andamento). Por outro lado, vale 

mencionar que os dois professores do sexo masculino atuam em uma escola 

estadual, e embora todas as escolas municipais pesquisadas tivessem docentes do 

sexo masculino (segundo informações das pessoas de referência), nenhum deles se 

dispôs a responder os questionários. 

A respeito do sexo dos professores, um estudo exploratório realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Diretoria de 

Estatísticas Educacionais – INEP (BRASIL, 2007), com base em censo escolar no 

qual foram pesquisados 1.882.961 professores, relevou que há um perfil 

predominantemente feminino na Educação Infantil, com as mulheres 

correspondendo a 97,7% nas creches (em comparação a 2,1% de homens,) e 

96,1% na pré-escola, enquanto os representantes do sexo masculino chegavam 

apenas à 3,9%. No Ensino Fundamental a diferença ainda é muita ampla: nos anos 

iniciais a presença das mulheres era de 91,2% e a dos homens 8,8%. Essa 
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diferença diminui consideravelmente nos anos finais do Ensino Fundamental, sendo 

de 74,4% de mulheres e 25,6% de homens. A pesquisa demonstra ainda que no 

Ensino Médio há um crescimento da presença de professores do sexo masculino: 

35,6% ante 64,4% de professoras. Somente no Ensino Profissionalizante os 

professores do sexo masculino superam o sexo oposto, com 53,3%, enquanto a 

porcentagem de professoras é de 46,7%. Comparando os números é notório que da 

Educação Infantil, passando pelo Ensino Médio até a Educação Profissional a 

diferença entre os sexos vai diminuindo, porém no cômputo geral a participação do 

sexo feminino no exercício da profissão docente é maior. 

A faixa etária predominante está entre 31 e 40 anos, totalizando dez pessoas; 

entre 41 e 50 anos são oito pessoas. Uma docente tem menos de 30 anos e outra 

mais de 50 anos. Esses dados coincidem, aproximadamente, com os indicadores 

obtidos pela pesquisa realizada pela UNESCO (2004), que aponta baixa incidência 

até 30 anos e após os 55 anos (p. 47). Dez estavam solteiros(as), três 

divorciados(as) e sete casados9as), sendo estes dados mais discordantes dos 

presentes na mesma pesquisa da UNESCO (p. 49). 

Disciplinas que ministram: História, Geografia, Ciências, Biologia, Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Professor Polivalente, Educação Infantil, 

Artes, Leitura, Física, Informática, Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e 

Sociologia. Como se vê, são áreas curriculares diversas, que podem estabelecer 

muitas relações com o entorno das escolas. 

No que se refere ao exercício da profissão, observa-se que a maioria dos(as) 

docentes trabalhava em mais de uma escola, sendo dezessete na rede municipal e 

11 na rede estadual de educação, com oito lecionando no município e na rede 

estadual de São Paulo. 

No que se refere ao curso superior, 19 professores possuem uma graduação, 

com apenas um respondente ainda cursando. Dentre as graduações mencionadas 

estão: Direito Educacional; Estudos Sociais; História; Geografia; Ciências Biológicas; 

Técnico em Contabilidade; Letras; Matemática; Pedagogia; Educação Física; Artes 

Visuais; Psicologia; Processamentos de Dados; e Ciências Sociais. A imensa 

maioria possui graduação na área educacional. 

Para efeito de comparação, de acordo com os dados divulgados pelo INEP 

(BRASIL, 2007) pouco mais da metade dos professores que atuam no Ensino 

Fundamental I tem curso superior em Pedagogia (50,1%). Além da Pedagogia foram 
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identificados docentes com formação superior sem licenciatura (6,3%), com nível 

médio (5,6%) e menos de 1% com nível fundamental. Em relação aos professores 

do Ensino Fundamental II (a maioria dos pesquisados) o estudo demonstra que, 

dentre os pesquisados (736.502 pessoas), 540.496 professores têm licenciatura em 

nível superior (73,4%). Fato curioso é a existência de 196.006 professores que ainda 

não possuem a habilitação legal requerida para atuar nos anos finais do Ensino 

Fundamental, o que corresponde a 26,6% do total em análise. No entanto, a maior 

parte deles possui o nível médio com habilitação para o magistério (BRASIL, 2007). 

No que se refere ao tempo de trabalho dos professores na época do 

levantamento dos dados, uma pessoa leciona a menos de um ano; duas pessoas 

entre um e três anos; uma de quatro a cinco anos e a maioria leciona entre seis e 

dez anos, totalizando 11 docentes (uma pessoa não respondeu a esta questão). A 

única professora que não tem formação em educação é professora eventual, que só 

atua quando não há outra pessoa disponível (conforme linha 1, Quadro 1). 

Quando perguntado para qual ano lecionou a maior parte do seu tempo como 

professor, a maioria (oito) respondeu 6º, 8º, 1º (Ensino Médio), e 2º (Ensino Médio). 

Em seguida, aparecem o 9º ano e o 3º (Ensino Médio), com sete respondentes. Seis 

relataram que exerceram a docência no maior tempo de sua carreira para o 7º ano e 

três para o 2º ano, enquanto que no 1º e 5º anos ocorreram duas respostas. Apenas 

uma pessoa lecionou a maior parte do tempo em que está na rede de ensino para o 

3º e 4º ano. 

No que se refere ao tempo em que lecionavam na escola, cinco atuavam há 

menos de um ano, outros cinco estavam na escola de um a três anos. Três 

professores lecionavam de quatro a cinco anos; sete de seis a dez anos e nove há 

mais de dez anos. Convém lembrar que, em razão de os docentes trabalharem em 

mais de uma escola o total de respondentes para esta questão resulta em mais de 

20, com vários deles assinalando mais de uma resposta. Fato que mostra a 

precarização do trabalho docente, uma vez que os dados revelam uma sobrecarga 

de trabalho, um dos aspectos também citados por Sampaio e Marin (2002). 

Em relação ao curso de pós-graduação, na época 11 docentes revelaram que 

haviam cursado pós-graduação, sendo que quatro estava cursando no momento da 

pesquisa e seis não tinham nenhuma. Dos cursos mencionados, dez são de 

especialização, três de extensão, além de um mestrado e um doutorado. Um 

docente possui mestrado e doutorado. 
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Dentre os cursos de pós-graduação foram mencionados: Docência do Ensino 

Superior; Educação de Jovens e Adultos; Psicopedagogia; Educação Física Escolar; 

História; Planejamento-Implementação e Gestão de EAD; Língua Portuguesa; 

Literatura; Física; Planejamento em EAD e Coordenação Pedagógica. 

Dos respondentes, dois lecionavam para a Educação Infantil; nove para o 

Ensino Fundamental I; 13 para o Ensino Fundamental II e 11 para o Ensino Médio, 

com 13 lecionando para mais de uma modalidade de ensino. Três lecionavam para o 

1º ano; um para o 2º ano; três professores lecionavam para o 4º ano; cinco para o 5º 

ano; nove lecionavam para crianças entre CEI (Centro de Educação Infantil) e 6º 

ano; sete para o 7º ano; nove para o 8º e dez para o 9º ano. No Ensino Médio havia 

sete professores que lecionavam para o 1º ano; oito para o 2º ano e nove para o 3º 

ano. Dentre os 20 docentes ainda encontram-se três que lecionavam para a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ressalte-se que a maioria dos professores 

lecionava para mais de uma turma de anos diferentes. 

Ao analisar os dados do Quadro 1 ainda é possível destacar que há cinco que 

atuam no Ensino Fundamental I; três que atuam também no Ensino Fundamental II; 

dois professores que atuam em Educação Infantil e Fundamental II e outra que atua 

em três âmbitos diferentes: Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio; além de 

uma que atua em Fundamental II, Ensino Médio e EJA. Estas são condições de 

trabalho bem difíceis, por acumular essa diversidade que, além da precarização já 

apontada, possui intensificação por diversidade e por número de alunos atendidos. 

Os dados apresentados pela pesquisa da UNESCO (2004) também apontam para o 

alto número de estudantes sob responsabilidade dos professores no país, fato que 

remete às condições objetivas de trabalho para a sobrevivência. 

Nota-se que a maior parte dos docentes trabalhava em mais de um turno por 

dia. Assim, 12 trabalhavam no período matutino; 16 no período vespertino e 12 no 

noturno, e dentre os 20, 12 trabalhavam em mais de um período. Tais 

diversificações se somam, ainda, a diferentes redes e períodos de trabalho ao 

mesmo tempo, sendo que nesses dados os professores trabalhavam em três turnos. 

Além disso, três desempenhavam outra atividade remunerada, além de ser 

professor. 

Em relação aos turnos de trabalho (matutino, vespertino ou noturno), se 

compararmos estes dados com os do INEP (BRASIL, 2007), podemos observar que 

o professor que atua em apenas um dos turnos (em nível nacional) predomina em 
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todas as etapas ou modalidades. São 63,8% com jornada em turno único (1.201.299 

professores), enquanto 30,2% têm jornada em dois turnos (569.251 professores) e 

6% trabalham em três turnos (112.411 professores). Observa-se que, em termos de 

comparação, temos 14 dos 20 entrevistados que trabalham em mais de um turno, 

constituindo um número maior do que a média nacional. 

Ainda sobre a atuação docente, foi perguntado se alguém fazia parte do 

Conselho Escolar. Dez responderam que sim e dez responderam que não. 

Perguntados se participavam das reuniões dos Conselhos de Escola, 12 

responderam que participavam, e oito que não. Todos os professores afirmaram que 

na unidade havia Conselho de Escola. 

Perguntados se conheciam os membros destes Conselhos, apenas três 

declararam não conhecer. Este dado é importante para analisar o quanto a escola 

vem valorizando suas relações internas, e reforça a hipótese de que existe maior 

preocupação com esta questão em detrimento das relações com o entorno, dados a 

serem apresentados no próximo capítulo. 

 

 

Quadro 1 - Características gerais dos professores (Continua) 

 Idade Sexo/ 

Estado 

civil 

Tipo de 

escola 

 

Disciplina 

que leciona 

Modalidade 

que leciona 

Graduação Turno no 

qual 

leciona 

1 44 Feminino/ 

Solteira 

Estadual Eventual Fundamental II 

Médio 

 

Direito 

Educacional 

Matutino 

Vespertino 

Noturno 

 

2 50 Masculino/ 

Divorciado 

Estadual 

Municipal 

História 

Geografia 

Fundamental II 

Médio 

 

Estudos 

Sociais 

Vespertino 

Noturno 

 

3 48 Feminino/ 

Solteira 

Estadual 

Municipal 

Geografia 

História 

Fundamental II 

Médio 

 

História 

Geografia 

Matutino 

Vespertino 

Noturno 
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4 50 Feminino/ 

Casada 

Estadual 

Municipal 

Ciências 

Biologia 

Fundamental II 

Médio 

EJA 

Ciências 

Biológicas 

Matutino 

Vespertino 

Noturno 

 

5 48 Masculino/ 

Casado 

Estadual Português 

Inglês 

Matemática 

Médio Letras 

Matemática 

Noturno 

 

6 53 Feminino/ 

Solteira 

Estadual 

Municipal 

Polivalente Fundamental I Pedagogia Vespertino 

7 37 Feminino/ 

Solteira 

Municipal Polivalente 

Educação 

Física 

Fundamental I 

Fundamental II 

Médio 

Pedagogia 

Educação 

Física 

 

Vespertino 

8 32 Feminino/ 

União 

estável 

Municipal História Fundamental II História Matutino 

Vespertino 

Quadro 1 - Características gerais dos professores (Continuação) 

 Idade Sexo/ 

Estado 

civil 

Tipo de 

escola 

 

Disciplina 

que leciona 

Modalidade 

que leciona 

Graduação Turno no 

qual 

leciona 

9 36 Feminino/ 

Casada 

Municipal Educação 

infantil 

Artes 

Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental II 

 

Pedagogia 

Artes 

Matutino 

Vespertino 

Noturno 

10 38 Feminino/ 

Divorciada 

Municipal Educação 

infantil 

Matemática 

Educação 

Infantil 

Fundamental II 

 

Pedagogia 

Matemática 

Matutino 

Vespertino 

Noturno 
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11 35 Feminino/ 

Solteira 

Municipal Leitura Fundamental I 

Fundamental II 

 

Letras 

Pedagogia 

Matutino 

12 37 Feminino/ 

Solteira 

Municipal Português 

Matemática 

História 

Geografia 

Ciências 

 

Fundamental I Psicologia 

Pedagogia 

 

Matutino 

Vespertino 

13 49 Feminino/ 

Solteira 

Municipal Português 

Matemática 

Geografia 

História 

Ciências 

 

 

 

Fundamental II Pedagogia Matutino 

Vespertino 

Quadro 1 - Características gerais dos professores (Conclusão) 

 Idade Sexo/ 

Estado 

civil 

Tipo de 

escola 

 

Disciplina 

que leciona 

Modalidade 

que leciona 

Graduação Turno no 

qual 

leciona 

14 38 Feminino/ 

Casada 

Municipal Língua 

Portuguesa 

Inglês 

 

Fundamental II Letras 

Pedagogia 

Vespertino 

15 36 Feminino/ 

Divorciada 

Municipal Matemática 

Física 

Informática 

 

Fundamental II 

Médio 

Matemática 

Processament

o de dados 

Matutino 

Noturno 
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16 49 Feminino/ 

Casada 

Municipal Língua 

Portuguesa 

 

Fundamental II 

Médio 

Letras 

Pedagogia 

Matutino 

Noturno 

17 53 Feminino/ 

Casada 

Estadual 

Municipal 

Português 

Literatura 

 

Fundamental II 

Médio 

Magistério 

Letras 

Vespertino 

Noturno 

18 32 Feminino/ 

Solteira 

Municipal História 

Sociologia 

 

Fundamental II 

Médio 

História 

Ciências 

Sociais 

Matutino 

Vespertino 

Noturno 

19 37 Feminino/ 

Solteira 

Estadual Inglês 

Português 

 

Fundamental II 

Médio 

Letras Vespertino 

Noturno 

20 30 Feminino/ 

Solteira 

 Polivalente 

Geografia 

Fundamental I 

Fundamental II 

História 

Pedagogia 

Vespertino 

Fonte: Elaboração do autor a partir do questionário. 
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3. Procedimentos de análise e resultados sobre as quatro 

dimensões 

 

Neste capítulo estão apresentadas as informações sobre as análises e os 

dados obtidos com os questionários. O material obtido foi analisado com base em 

múltiplas leituras para extração das informações de tendências de manifestação e 

sua quantificação, com construção de tabelas para verificação da confirmação ou 

recusa das hipóteses. Para tal, foram utilizados os conceitos de escola, instituições, 

formação docente e território. 

Buscou-se identificar as tendências das opiniões dos respondentes nas 

dimensões estipuladas. Para isso, as questões que estavam, em alguns casos, 

distribuídas pelo questionário, foram então agrupadas de acordo com as dimensões. 

Vale retomar que o agrupamento das questões e a organização em quadro e tabelas 

possibilitou organizar um número de enunciados nas tabelas (40) menor do que o 

número de questões presentes no instrumento (55), porém todos os enunciados 

foram contemplados. 

 

 

3.1. A formação docente e as condições de trabalho 

 

Neste item serão analisadas as manifestações dos professores em relação à 

sua formação inicial e a relação com a Educação Social, articuladas com as 

condições de trabalho, conforme Tabela 1, enunciados 1 a 7. 

No enunciado 1, somando as nove pessoas que discordam plenamente com 

as duas que discordam parcialmente, percebe-se que pouco mais da metade dos 

docentes afirma que não estudaram sobre a escola e suas relações internas. Por 

outro lado (o da concordância), somando-se as pessoas que concordam plenamente 

com as que concordam parcialmente, nota-se que quase metade (nove) dos 

respondentes afirma que estudaram apenas sobre a escola e suas relações 

internas. Este dado revela que não há uma totalidade quando se trata dos estudos 

sobre escola e suas relações externas na graduação. Além disso, há uma tendência 

mais forte de discordância (pois também discordam em outros enunciados), o que 

leva a pensar que pouco se estudou sobre essas relações nos cursos concluídos. 
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Desta forma, pode-se inferir que os estudos sobre as escolas e a sua organização 

com as demais funções ainda não são totalmente abordados nas disciplinas dos 

cursos superiores. 

No enunciado 2 percebe-se, pelas respostas, que ampla maioria (14) 

concorda que na graduação estudou a relação da escola com a família. Este dado 

revela certa tendência positiva à preocupação que os cursos demonstram com as 

questões que a escola tem em relação às famílias dos alunos. Porém, uma pessoa 

não respondeu e cinco discordaram do enunciado, fato que demonstra ausência de 

generalização nesse tópico. 

Tabela 1 – Manifestações de concordância e discordância dos professores 

sobre a formação docente. 

 
Manifestações 

 
1. Apenas estudei sobre a escola e 
suas relações internas 
 
2. Estudei a relação da escola com a 
família 
 
3. Estudei muito a relação da escola 
com outras instituições educativas 
 
4. Nunca ouvi falar de Educação 
Social/ Pedagogia Social: 
 
5. A educação social/pedagogia social 
corresponde: Trabalho desenvolvido 
pelo OSEM (Orientação 
Socioeducativa do Menor) para ajudar 
as crianças pobres 
 
6. A educação social/pedagogia social 
corresponde: Instituições ligadas à 
igreja católica que ficam as crianças e 
jovens no contra turno da escola 
 
7. A educação social/pedagogia social 
corresponde: Entidades conveniadas 
com a assistência social que 
desenvolvem atividades 
complementares á escola 

Concordo 
Plenamente  

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
plenamente 

Total 
Respondidas 

2 7 2 9 20 

4 10 5 0 19 

3 5 1 10 19 

3 3 4 9 19 

 
1 

 
10 

 
3 

 
4 

 
18 

 
 
 
3 

 
 
 
6 

 
 
 

          2 

 
 
 

          7 

 
 
 
 

18 

3 8 2 6 19 

Fonte: Elaboração do autor a partir do questionário. 

 

No enunciado 3, que fala sobre os estudos da relação da escola com outras 

instituições, a opção “discordo plenamente” é escolhida por um número 

consideravelmente alto de respondentes (dez). Estes dados, somados com as 

questões anteriores, começam a revelar uma tendência nos relatos dos professores. 
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Percebe-se na maioria das respostas que na graduação destes docentes não houve 

esta preocupação em focalizar relações internas e da escola com as instituições 

externas. A tendência das respostas permite apontar baixa preocupação em 

estabelecer relações intra e extraescolares, com exceção de questões sobre família, 

assim mesmo sem unanimidade de respostas. Verifica-se, ainda, que nas tabelas 3 

e 4 alguém deixou de responder. 

No enunciado 4, embora a questão anterior revele uma forte tendência de 

ausência de estudos sobre a escola e seu entorno, aqui a maioria mostra nas suas 

respostas que ouviu falar, em algum momento, sobre a Educação Social, pois 13 

delas discordaram do enunciado negativo, portanto afirmando conhecimento. 

Podemos inferir que, mesmo sendo a Pedagogia Escolar a questão central nos 

estudos, em algum momento os docentes ouviram sobre outras instituições 

educativas. É importante considerar dois fatos: o primeiro é que todos os 

professores que responderam ao instrumento moram e trabalham na região 

periférica de São Paulo, e o segundo é o de que as instituições que desenvolvem a 

Educação Social hoje em São Paulo atuam em regiões periféricas, senão próximo à 

escola em que o sujeito leciona, muito provavelmente nas vizinhanças destes 

profissionais da educação escolar. 

Sobre o conhecimento em relação à Educação Social nas suas formações, os 

dados estão nos enunciados 5, 6 e 7. Pode-se verificar, de acordo com as 

respostas, que há leve diferença na tendência positiva nos três enunciados, o que 

pode revelar certo conhecimento em relação às instituições que desenvolvem 

atividades com os jovens no contraturno da escola. Hoje, os chamados “serviços de 

fortalecimento de vínculos” oferecem atividades em entidades conveniadas com a 

Assistência Social. A maioria deles é oferecida por Organizações Não 

Governamentais, e grande parte está ligada à Igreja Católica. Os antigos OSEMs 

também eram ligados, em sua maioria, à Igrejas Católicas, e neles as crianças e 

jovens eram acolhidos e participavam de diversas ações oferecidas por educadores 

e/ou arte-educadores. No entanto o OSEM não existe mais, e as denominações dos 

serviços que desenvolvem estas ações com jovens e crianças variam de acordo com 

o município. No caso de São Paulo existe o Centro da Criança e do Adolescente e o 

Centro Jovem (CJ), entre outros. 

Em relação à formação docente, Garcia (1999) diz que esta pode ser 

compreendida como função social, processo de desenvolvimento e estruturação da 



73 

 

 

 

pessoa e como instituição. Para ele, o conceito de formação está associado a 

alguma atividade. Pode ser entendida como função social de transmissão de 

saberes, de saber fazer ou de saber ser. Estes saberes, para o autor, se exercem 

em benefício da cultura dominante em que estamos inseridos, bem como do sistema 

socioeconômico em que vivemos. Além disso, a formação pode ser entendida como 

processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa, aspectos que se 

realizam, entre outros, como efeitos de uma maturação interna e possibilidades de 

aprendizagens, bem como de experiências do sujeito. A formação como instituição 

se refere à estrutura organizacional. Segundo o autor, esta estrutura planeja e 

desenvolve a formação. Assim, a formação toma diferentes formas de acordo com o 

objeto ou com o sujeito. 

Neste sentido, a formação docente ocorre em três momentos (entre outros), 

de acordo com este processo. O momento da graduação (considerado formação 

inicial), o da formação inicial quando está exercendo o trabalho docente e a 

formação continuada por diferentes meios. 

Para Cunha (2010), o termo formação de professores se configura como um 

elemento de desenvolvimento profissional e de crescimento dos professores em sua 

prática pedagógica, bem como as funções docentes. Trata-se, neste sentido, de um 

processo na trajetória do professor. Este processo é composto por questões 

pessoais, profissionais e sociais na constituição do trabalho docente, que deve ser 

autônomo, reflexivo, crítico e colaborador, e que compreende o professor como 

pessoa. Desta forma, segundo a autora, a formação pertence ao próprio sujeito, é 

processo que considera as experiências do ser. Sendo processo, está no contexto o 

passado, no momento presente (num processo de “ir sendo”, os projetos) e as ideias 

de futuro. 

A autora se apoia em Nóvoa para alertar que o indivíduo em situação de 

formação é dotado de uma história de vida e de sua experiência profissional. 

Contudo, reforça que 

 
mais importante do que pensar em formar esse adulto é refletir sobre 
o modo como ele próprio se forma, isto é, o modo como ele se 
apropria do seu patrimônio vivencial através de uma dinâmica de 
compreensão retrospectiva (NÓVOA apud CUNHA, 2010, p. 135). 
 

Nota-se, nas palavras de Cunha apoiada em Nóvoa, a valorização da 

experiência do sujeito no processo de formação. Percebe-se que a autora destaca, 
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também, o caráter processual da formação. Assim, deve-se considerar o processo 

individual do sujeito que corresponde ao longo da vida. “Neste sentido, o processo 

de formação é permanente e indissociável de uma concepção inacabada do ser 

humano” (CUNHA, 2010, p.135). Em suma, para a autora a formação constitui um 

processo de desenvolvimento profissional emancipatório e autônomo que incorpora 

a ideia de percurso profissional como continuidade de experiências, marcada por 

fases e momentos nos quais diferentes fatores (sociais, políticos, pessoais, 

familiares) atuam. Desta maneira, “[...] é necessário considerar que o processo de 

formação de professores é resultado do compromisso de cada professor com seu 

próprio desenvolvimento pessoal e profissional.” (idem, p.136). 

As palavras de Cunha (2010) e Garcia (1999) nos remetem à reflexão acerca 

da formação como processo que considera a história do sujeito e que ocorre de 

diferentes formas e contextos de acordo com o objetivo da instituição, no nosso caso 

a escola. Neste particular é que se procurou identificar como a formação do 

professor contribuiu para seu conhecimento sobre as instituições externas à escola. 

Diga-se, de passagem, que muitas vezes se exige do professor aquilo que não foi 

estudado na formação inicial. Ou seja, é cobrado na atuação docente algo para o 

qual ele não foi preparado para desempenhar. 

Após a leitura e análise destes dados, parece nítido que a tendência de 

manifestações aponta que a formação dos professores não contempla de forma 

considerável uma perspectiva externa à instituição escolar. Cabe mencionar que os 

estágios para estudantes de licenciatura, inclusive de Pedagogia, estão centrados 

nos espaços escolares. Este fato sem dúvida contribui para que o estudante 

direcione sua formação para esta instituição e suas relações internas, uma vez que, 

ao que nos parece, esta ação fica restrita à sala de aula, pois não se apresentou 

forte tendência à aceitação do enunciado sobre isso: se somarmos as discordâncias 

e concordâncias parciais temos a quase totalidade de respostas negativas. 

A partir do que foi apresentado, pode-se dizer que há uma tensão em relação 

ao que os cursos de formação oferecem quando cotejado com o que se propõe nas 

orientações das diretrizes para os cursos de Pedagogia e licenciaturas. A saber: as 

diretrizes nacionais para os cursos de Pedagogia e licenciaturas consideram, em 

seus textos, as ações educativas extraescolares como focos de preocupação. 

Encontra-se então, já na formação de professores, a necessidade de se 

considerar as instituições não escolares. De acordo com estas diretrizes, a formação 
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visa preparar o profissional para atuar na escola e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, Art. 4). Assim, os cursos de 

Pedagogia e licenciatura devem proporcionar “[...] atenção às questões atinentes à 

ética, à estética e à ludicidade, no contexto do exercício profissional, em âmbitos 

escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e 

a prática educativa” (BRASIL, 2006, Art. 6, k). 

Um estudo realizado em 2009 pelo Departamento de Pesquisas Educacionais 

da Fundação Carlos Chagas, sob a coordenação de Gatti e Barreto, analisou a 

estrutura curricular e as ementas de 165 cursos de instituições de ensino superior do 

país que promovem a formação inicial de docentes nas áreas de Pedagogia e outras 

licenciaturas. As pesquisadoras construíram categorias de análises contendo: 

Fundamentos Teóricos da educação; Conhecimentos relativos aos sistemas 

educacionais; Conhecimentos relativos à formação profissional específica; 

Conhecimentos relativos às modalidades e níveis de ensino específicos, entre 

outros. Na categoria que versa sobre os “Conhecimentos relativos às modalidades e 

níveis de ensino” se enquadram as disciplinas referentes aos contextos não 

escolares, que incluem os conteúdos para a formação do educador no terceiro setor 

e educação em instituições não escolares. 

Não obstante, os estudos de Gatti e Barreto (2009) consideram que: a) o 

currículo efetivamente desenvolvido nesses cursos têm características 

fragmentárias, com um conjunto de disciplinas bastante dispersas; b) consta o 

conjunto de disciplinas por semestre e em tempo sequencial, no qual, via de regra, 

não são identificadas articulações explícitas entre elas; c) constata-se uma quase 

equivalência entre a proporção de disciplinas que cumprem função de embasar 

teoricamente o curso a partir de diferentes áreas do conhecimento e aquelas ligadas 

à profissionalização mais específica do professor; d) nas disciplinas referentes aos 

conhecimentos relativos à formação profissional específica também predominam 

enfoques que buscam fundamentar os conhecimentos de diversas áreas, mas pouco 

exploram seus desdobramentos em termos de práticas educacionais; e) não é 

possível detectar a predominância de elementos voltados propriamente para as 

práticas docentes como uma construção integrada a conhecimentos de fundo; f) nas 

próprias disciplinas de formação profissional predominam abordagens mais 

genéricas das questões, de forma mais acentuada do que a sua articulação com as 

práticas educativas; g) os conteúdos específicos das disciplinas a serem ministradas 



76 

 

 

 

em sala de aula nas escolas não são objetos dos cursos de formação inicial 

docente. 

Desta forma, afirmam que 

 
[...] na análise das ementas, nas disciplinas de formação profissional, 
predominam os referenciais teóricos, seja de natureza sociológica, 
psicológica ou outros, com associação em poucos casos às práticas 
educacionais (GATTI; BARRETO, 2009, p. 152). 

 
Esta síntese mostra como a preparação para a prática educativa docente em 

sala de aulas está ausente ou bem reduzida na formação inicial. Sobre a abordagem 

da prática extraescolar, embora seja mencionada durante a exposição das 

categorias de análise (conforme vimos anteriormente), no decorrer do texto ela é 

nula. 

As autoras afirmam que nos cursos de formação inicial para professores 

 
[...] a escola, enquanto instituição social e de ensino, é elemento 
quase ausente [...] o que leva a pensar numa formação de caráter 
mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde 
profissional-professor vai atuar. (idem, p.153). 
 

Considerando estes elementos pode-se dizer que os cursos de formação de 

professores; sejam eles em nível de graduação ou formações iniciais em serviço e 

continuadas, privilegiam uma formação de caráter mais abstrato, com pouca relação 

e integração ao contexto em que o docente deve atuar. 

A leitura dos dados coletados nesta pesquisa revelou, também, que ainda 

existe precarização e intensificação do trabalho docente nas duas redes de ensino, 

conforme observado no capítulo anterior. Os dados coletados apontam que parte 

dos docentes trabalha na rede municipal e estadual e que, dentre os 20, 14 

disseram ministrar aulas em mais de uma disciplina. É curioso, também, que 14 

respondentes lecionam para mais de uma modalidade de ensino, e alguns chegam a 

trabalhar com Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio ou EJA. Juntando-se 

a estes números os 14 professores que trabalham em mais de um turno por dia 

(com aulas de manhã e à tarde, tarde e noite ou manhã e noite), alguns chegam a 

trabalhar nos três turnos (manhã, tarde e noite). 

É possível ponderar dois aspectos a partir da leitura desse conjunto de dados 

nesse subtema. O primeiro é que os currículos escolares, as diretrizes pedagógicas 

e, muitas vezes, a política educacional, cobram do professor algo para o qual ele 



77 

 

 

 

não foi formado para executar, e pela qual é responsabilizado. O segundo é que, 

para se manter de “forma satisfatória” e ter a possibilidade de conseguir uma 

remuneração que contribua minimamente com suas necessidades, uma parcela 

significativa dos professores precisa trabalhar em mais de uma escola ou em vários 

turnos, com turmas e disciplinas variadas. Este fato é fundamental para 

compreender a precarização do trabalho docente e dificulta qualquer ação 

pedagógica além da lousa e da sala de aula, tornando mais difícil ainda que esses 

profissionais reúnam condições para estabelecer qualquer relação além dos muros 

da escola. 

Assim, a forma como as escolas se relacionam com seu entorno implica, 

também, a sua organização interna - no sentido pedagógico, administrativo e político 

- e passa pela garantia das condições de trabalho adequado para o exercício da 

prática docente. No entanto, os currículos, programas e planos educacionais 

pretendem que os docentes tenham uma alta performance, embora não assegurem 

a prática educativa na formação. É possível, entretanto, afirmar que essas questões 

estão ausentes da formação dos professores, mantendo, portanto, a concepção de 

escola compatível com o conceito de relocalização. 

 

 

3.1.2. O uso dos conhecimentos adquiridos no contato com as demais 

instituições 

 

Neste item serão analisados os enunciados de oito a 12 (correspondentes à 

Tabela 2), que permitem identificar as tendências de respostas manifestas pelos 

professores sobre a utilização dos conhecimentos que os alunos adquirem em 

outras instituições. 

Sobre o enunciado 8, 14 professores consideram relevante o que os alunos 

aprendem em outras instituições, pois estão negando a negativa do enunciado, ao 

responder que discordam. Seis concordam que estes aprendizados não são 

relevantes. Portanto, a maioria acha importante para a construção do Projeto Político 

Pedagógico o que as crianças e jovens aprendem em outras instituições, ou seja, a 

tendência é de valorizar tais conhecimentos. 

No enunciado 9, o número de professores que discorda plenamente já é um 

pouco mais reduzido, com oito pessoas revelando que consideram em seu plano de 
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aula o conhecimento que os alunos aprendem nas outras instituições educativas. 

Somados a outros dois que discordam parcialmente temos dez professores que 

negam a negativa do enunciado. O número de professores que concordam que o 

conhecimento dos alunos não é considerado na elaboração de seu plano de aula é 

de seis (que concordam plenamente) e quatro (que concordam parcialmente). 

Percebe-se que metade discorda deste enunciado e outra metade concorda. Desta 

forma, há alguma contradição nas respostas dos professores em relação à questão 

anterior, pois apenas se manteve fixa a frequência de respostas dos que discordam 

parcialmente. 

 

Tabela 2 – Manifestações de concordância e discordância dos professores 

sobre o uso do conhecimento pela escola advindo de outras instituições 

 
Manifestações 

 
8. Tudo que os alunos aprendem em 
outras instituições não são relevantes 
no momento de construção do projeto 
político pedagógico da escola. 
 
9. No meu plano de aula eu não 
considero o conhecimento que os 
alunos apreendem nas outras 
instituições educativas 
 
10. Nas reuniões do conselho de 
escola pautamos nossa preocupação 
sobre o que as outras instituições estão 
ensinando para os nossos alunos. 
 
11. Quando avaliamos os alunos todos 
os professores consideram o que este 
aluno aprendeu em outras instituições 
 
12. Na elaboração do projeto político 
pedagógico, o corpo docente e demais 
segmentos (funcionários de apoio, 
alunos, coordenação pedagógica) 
procuram estudar e considerar como a 
relação entre os alunos contribui na 
ampliação dos aprendizados destes. 

 

Concordo 
Plenamente  

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
plenamente 

Total 
Respondidas 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

12 

 
 

20 
 
 
6 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
8 

 
 

20 
 
 
0 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

12 

 
 

20 
 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
5 

 
 
 

11 

 
 
 

20 

7 8 1 4 20 

Fonte: Elaboração do autor a partir do questionário. 

 

Ao se analisar os dados do enunciado 10, percebe-se a maioria de respostas 

negando a atenção da escola com o uso dos conhecimentos pelo Conselho de 

Escola. Neste caso, 12 discordam plenamente que os Conselhos de Escola se 

preocupam com o que outras instituições de ensino estão ensinando para os alunos, 

seguido de quatro que discordam parcialmente, compondo o total de 16 que negam 
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essa preocupação e quatro que concordam parcialmente. Nenhum dos 

respondentes concorda plenamente com o enunciado. Se pensarmos que o 

Conselho de Escola é um órgão colegiado que deve pautar, elaborar e decidir sobre 

as questões administrativas, financeiras e principalmente pedagógicas, e 

ponderando que todas as escolas pesquisadas possuem o Conselho funcionando, 

fica nítida, então, a falta de atenção da escola com o que seus alunos aprendem em 

outras instituições. Pode ser que no âmbito individual isso apareça, porém de forma 

organizada e coletiva não parece ser uma preocupação escolar. 

A leitura do enunciado 11 vai ao encontro do argumentado sobre o enunciado 

anterior. Está nítido que a dimensão coletiva não dá importância para a relação da 

escola com as instituições do seu entorno. Aqui, a ampla maioria (16 respostas) 

discorda que todos os professores consideram o que os alunos aprenderam em 

outras instituições. Se, por um lado, os docentes afirmam que consideram em seu 

plano de aula (individual) o que crianças e jovens aprendem fora da escola, por 

outro nota-se que, de acordo com essas opiniões, quando se trata de todos os 

professores (coletivo) não é considerado este aprendizado, uma vez que ele não é 

levado em consideração nos momentos avaliativos, espaço extremamente relevante 

do processo pedagógico. O enunciado 12 abrange outro ângulo da mesma 

preocupação - a de se levar em consideração a troca de informações entre os 

alunos, suas relações e ainda considerar a colaboração de todos os segmentos da 

escola na elaboração do projeto. Neste enunciado houve 15 manifestações de 

concordância, significando possibilidades de utilização de outras experiências 

vivenciadas pelo alunado. Parece haver também, aqui, certa contradição quando se 

compara com a resposta sobre o Conselho de Escola e sobre a avaliação. 

A partir deste bloco de enunciados, verifica-se nas respostas dos docentes 

que, quando mencionado o seu trabalho individual há equilíbrio de tendência positiva 

e, quando o enunciando trata do trabalho coletivo, a tendência é de respostas 

negativas. As respostas ora afirmam que não existe a relação com outros 

aprendizados fora da escola, ora afirmam a relevância das relações entre as ações 

educativas. 

No tocante à relação da escola com outras instituições, para Antônio Cândido 

(1956) existe a necessidade de estudar a escola como grupo social. Segundo o 

autor, a estrutura total da escola é ampla, compreende as relações ordenadas 

conscientemente e todas as que derivam da sua existência como grupo social. Ao 
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lado das relações previstas oficialmente há outras que não são previstas e que 

nascem da dinâmica do grupo social escolar, pois cada escola apresenta 

características diferentes. 

Deste modo, a estrutura administrativa da escola exprime sua organização no 

plano consciente e corresponde a uma ordenação racional, deliberada pelo Poder 

Público. Porém, apesar da organização administrativa para determinado tipo de 

escolas, cada uma delas é diferente da outra por apresentar características 

específicas em razão de sua sociabilidade própria. 

Neste contexto, o autor discorre sobre a atuação do educador na instituição 

escolar. Para ele, os educadores devem se precaver para que não tenham uma 

visão limitada da escola (apenas na dimensão administrativa) sob pena dos 

educadores apresentarem uma visão que não corresponde à realidade da escola, 

deixando de apreender que nela se exprime a vida profunda espontânea, fruto da 

integração dos seus membros. 

Mais uma vez o autor chama atenção para o fato de que as escolas são 

instituídas segundo normas estabelecidas e segundo interesses de outros grupos. 

Pode-se questionar se no caso do Brasil o Poder Público é quem dita as normas 

básicas para a constituição da instituição escolar. O Poder Público está 

representado em instância maior pelo Ministério da Educação e Cultura e pelas 

secretarias de Educação, que por sua vez criam diretorias, coordenadorias etc. 

Porém, neste contexto, outros grupos e instituições tentam influenciar a vida escola. 

Desta forma, a escola é considerada como grupo institucionalizado, pois “[...] suas 

funções coletivas e posições são parcialmente institucionalizadas por outros grupos 

sociais” (ZNANIECKI apud CÂNDIDO, 1956, p. 109). Os mais variados grupos 

(políticos, religiosos, de classe, entre outros) estabelecem para a escola um sistema 

de normas, aspecto que contribui para que se considere somente o que a ela é 

encarregado e preestabelecido pela sociedade, pois esta lhe atribui funções. 

Para confirmar isso, basta atentar para o número de instituições que 

compõem o Fórum Nacional de Educação (FNE), que disputaram os espaços na 

elaboração de planos e projetos educacionais. Para se ter uma ideia, de acordo com 

informações obtidas no site do FNE, possuem representação no fórum: Associações 

Brasileiras de Universidades Comunitárias e Confessionais (11 associações); 

representações de dirigentes e instituições federais de Ensino Superior (uma 

representação); entidades com atuação na política de gestão e formação dos 
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profissionais da educação (uma representação); entidades de estudos e pesquisa 

em educação (seis instituições); movimentos nacionais de educação escolar 

(indígena, afro-brasileiro, de direito à educação, de educação no campo e de gênero 

e diversidade sexual) (cinco); PROIFES – Fórum de Professores das Instituições 

Federais de Ensino (um); secretarias ligadas ao Governo Federal (sete); 

representação dos estabelecimentos de ensino privado (um); Sistema S – 

Confederação um); UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (um); Unesco e representantes de universidades federais (seis).10  

Este breve quadro expressa o quanto a educação escolar é importante e 

disputada na sociedade. No entanto, o que importa neste ponto é a compreensão de 

que a escola não está isolada em determinada comunidade, e por isso a relação 

dela com as instituições do entorno deve ser levada em consideração. 

Sabemos que a instituição que mais se relaciona com a instituição escolar é a 

família dos alunos, porque é de interesse desta manter laços com a unidade 

educacional de alguma forma, além do fato de a própria unidade educacional 

reclamar a presença da família no seu interior, em momentos variados. 

Assim, supõe-se que a relação da escola com seu entorno possa contribuir 

com a construção de outros conhecimentos, que não são tão visíveis a priori pelos 

agentes da educação e até mesmo pesquisadores. Do mesmo modo, pode-se 

concluir também que essa relação, principalmente as que envolvem os alunos com 

instituições externas à escola, possa fornecer outros conhecimentos para o interior 

da instituição escolar. No entanto, as vias de construção destes conhecimentos vão 

se estabelecer de forma peculiar de acordo com a região, com os tipos de 

instituições que a rodeia e configuração do território, entre outras variantes. 

A este respeito, diz Cândido (1956): 

 
É verdade que esta diferenciação da escola depende em parte da 
estrutura social externa, de tal forma que as diversas escolas de uma 
região, ou país, apresentam similaridades não apenas na 
superordenação estabelecida pelos grupos instituidores, mormente o, 
mas na própria vida social internamente desenvolvida. (CÂNDIDO, 
1956, p. 109). 

 

                                                           
10 Disponível no site do Fórum Nacional de Educação (FNE). Disponível em 

<http://fne.mec.gov.br/>. Acesso em 12 jan. 2016. 
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Ao apreender esta realidade total da escola o educador pode analisa-la de 

maneira adequada e percebê-la como instituição autônoma e viva, de acordo com 

suas particularidades. O conhecimento desta realidade escolar só pode ser 

realizado, portanto, de forma sociológica, dando acesso à dinâmica das relações 

que nem sempre são reconhecidas pela observação desprevenida e que exprimem 

o que é próprio da escola. Neste sentido, 

 
Todas as escolas são grupos sociais com uma composição definida 
e pelo menos rudimentos de organização e estrutura. Sua existência 
depende basicamente da atividade combinada dos seus membros – 
os que ensinam e os que apreendem. Cada escola enquanto grupo 
social mantêm um certo grau de autonomia interna, uma ordem que 
lhe é específica, similar a de muitas outras escolas, mas diferente da 
de outros tipos de grupos, uma vez que os papéis dos membros de 
quaisquer outros grupos e a organização e estrutura da escola não 
podem ser incorporadas às de qualquer outro grupo. (ZNANIECKI, 
1974, p 212). 

 
Sobre a dinâmica interna da escola, Cândido (1956) diz que ela dá lugar a 

formações específicas, mantidas por um sistema de normas e valores também 

internamente desenvolvidos, uma diferenciação que depende em parte da estrutura 

social externa; de tal forma que as diversas escolas de uma região ou país 

apresentam similaridades na própria vida social interna, desenvolvida principalmente 

pelo Poder Público. Assim, ele conclui que escolas de uma determinada civilização 

têm muito de comum na sua sociabilidade interna em razão das tendências comuns 

da sociabilidade infantil e juvenil. 

Então, a escola constitui um ambiente social peculiar, caracterizado pelas 

formas de tensão e acomodação entre administradores e professores, os jovens e 

crianças que deverão equacionar na sua conduta as exigências desta com as de sua 

própria sociabilidade. 

O autor elucida que é preciso, no entanto, dar atenção ao que há de 

específico na sociabilidade da criança e do adolescente em face dos adultos, que 

exercem um conjunto de pressões que atendem mais aos interesses da organização 

social do que aos interesses deles mesmos. Os adultos, por sua vez, reagem ao seu 

modo e procuram dar expressão à sua sociabilidade própria. Se estabelece, assim, 

uma dupla corrente de sociabilidade: a que envolve o ajustamento de crianças e 

jovens aos padrões dos adultos e a que exprime as necessidades e tendências. Na 



83 

 

 

 

confluência de ambas situa-se a prática pedagógica, que se torna mais satisfatória 

na medida em que consegue atenuar a tensão das duas correntes. 

Não temos dúvidas que, no caso deste estudo, as instituições são 

constituídas pelo Poder Público que representa o Estado. Tanto a escola (já 

discorremos sobre ela), como as instituições que desenvolvem a Educação Social 

no contexto atual são regidas por leis e outras normativas que respondem ao 

interesse social e reverberam de acordo com a política pública, nos limites que a luta 

de classes permite. 

Ainda segundo Znaniecki (1947), a escola consiste num grupo social com 

uma composição definida, com uma organização e uma estrutura, ainda que 

rudimentares. “Sua existência depende, antes de mais nada, e essencialmente, das 

atividades associadas de seus membros (professores e alunos)”. (pp. 105, 106). 

Em suma, a maioria das escolas é institucionalizada: outrora por grupos 

religiosos, e atualmente por grupos territoriais organizados e também por grupos 

culturais nacionais. Grupos profissionais, classes sociais e grupos econômicos 

instituem também - em parte ou totalmente - certas escolas. Porém, uma escola, 

como grupo social, conserva certo grau de autonomia interna, uma ordem específica 

própria que pode ser igual à de muitas escolas, mas é diferente de outros grupos ou 

instituições, porque o papel dos professores e o dos alunos difere essencialmente do 

papel dos membros de qualquer outro grupo. Desta forma, a organização e a 

estrutura da escola não podem ser reduzidas à organização e à estrutura de 

nenhum outro grupo embora, como visto anteriormente, muitas instituições 

educativas não escolares tenham muitas características similares às da escola. 

Voltamos a Cândido (1956), sobre a atuação do educador. Ele diz que não 

basta ao educador o conhecimento da estrutura interna da escola, uma vez que ele 

deve estar ciente da integração da escola na estrutura geral da sociedade. Ou seja, 

na época atual, ao elaborar estratégias e práticas educativas na construção do 

Projeto Político-Pedagógico, os Planos de Aulas, as ações do Conselho de Escola e 

o currículo em geral, é necessário atentar para o “mundo lá fora”, perceber o que os 

alunos levam de outras sociabilidades para o espaço escolar. A análise dos 

enunciados anteriores demonstra que esta questão é precária e existe muito pouca 

atenção para ela. 

Diante do exposto, é possível inferir que os agentes da escola não se 

preocupam em buscar informações sobre o entorno, não reconhecendo o trabalho 
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educativo que realizam. Por vez, novamente remetemos a questão ao contexto em 

que estão inseridos a escola e os docentes, à forma com que a política pública trata 

a educação e à configuração do território que, por sua vez, incide na vida da escola, 

muitas vezes. 

Sobre a influência do território na instituição escolar, uma pesquisa realizada 

pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(CENPEC) demonstra que existe um efeito dos territórios sobre as escolas. Trata-se 

de um conjunto de decorrências que as características socioculturais e econômicas 

da vizinhança da escola exercem sobre ela e, consequentemente, sobre a 

aprendizagem dos alunos. Diz respeito, então, à incidência do entorno sobre a 

escola. (CENPEC, 2011). 

Com uma coleta de dados entre 2009 e 2010, foi realizada uma pesquisa 

quantitativa com 61 escolas e qualitativa com cinco escolas, todas da região de São 

Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. O estudo aponta algumas evidências, 

dentre as quais destacamos: 

 os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) das 

escolas de São Miguel Paulista variam de acordo com os níveis de vulnerabilidade 

social do território em que as escolas estão localizadas. Quanto mais as escolas 

estão situadas em territórios vulneráveis, menores tendem a ser suas notas no Ideb; 

 nos territórios de alta vulnerabilidade, as escolas tendem a ser o principal 

equipamento público de referência e tendem, por isso, a ser tomadas pelos 

problemas sociais dos territórios; 

 nos territórios de alta vulnerabilidade social, além de haver grande escassez 

de serviços privados há ainda uma baixa cobertura de equipamentos públicos que 

visam garantir direitos sociais. Existem quase exclusivamente escolas de Ensino 

Fundamental (sobretudo da primeira etapa desse nível de ensino), Unidades 

Básicas de Saúde e Telecentros. As escolas, assim, acabam sendo chamadas a 

responder pelos problemas sociais desses territórios, sem ter condições para fazê-lo 

satisfatoriamente. 

Estas evidências, entre outras, são suficientes para verificar que, de acordo 

com estas particularidades mencionadas, as escolas tomam para si as dinâmicas 

sociais do território, que irão interferir na cultura escolar, que por sua vez vai se “[...] 

constituir como um continuum indiferenciado dele”. (CENPEC, 2001, p.8). Por vezes, 
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a pesquisa indica que essa configuração tem como consequências a falta de 

condição da escola em superar a cultura do entorno para a criação de um ambiente 

propriamente escolar, que assegure o trabalho docente e a aprendizagem dos 

alunos. Ou seja, a escola recebe as necessidades do território que influencia na sua 

cultura escolar, não consegue dar resposta a elas e se configura como instituição 

diferenciada. Desta maneira 

 
[...] reforçam o isolamento social e cultural da população de sua 
vizinhança: reproduzem em seu interior os padrões de segregação 
urbana e sociocultural e, ainda, restringem as possibilidades de 
interação com outros grupos sociais e de aproveitamento das 
oportunidades de desenvolvimento cultural possíveis no território 
urbano. (CENPEC, 2011, p. 8). 
 

A pesquisa indica que o modelo institucional escolar não está preparado para 

se relacionar com territórios de alta vulnerabilidade social. Outro fato interessante 

que a pesquisa mostra é a constatação de que as escolas deste território (altamente 

vulneráveis) elaboram seus planos pedagógicos como se fossem para um público de 

territórios não vulneráveis. Ou seja, apesar da influência do território nas instituições 

escolares, estas reproduzem modelos “[...] institucionais e didáticos que se firmaram 

quando a escola era privilégio de poucos”. (CENPEC, 2011, p. 14). 

Dialogando com Cândido (1976), esses aspectos da pesquisa do CENPEC 

(2011) nos fazem questionar se a escola como instituição sofre influência de 

diversos grupos e instituições do entorno ou não. O território produz impacto na 

cultura escolar, o que, de alguma forma, vai concorrer com outras intervenções 

externas a ela (escola). Desta forma, as contradições colocadas podem ser ou não 

absorvidas pela escola, que ao constituir sua cultura escolar pode, por sua vez, se 

isolar ou não em relação ao entorno. Em poucas palavras, a escola concentra as 

interferências do entorno (sejam elas pedagógicas, culturais, religiosas etc), mas 

pode se fechar em si no aspecto cultural (criando formas de convivência entre os 

segmentos), ideológico (reproduzindo uma cultura de classe de acordo com as 

ideias da classe dominante) e físico (muros e grades). 

Toda exposição deste item tem como objetivo demonstrar que este estudo 

não pretende particularizar as questões colocadas ao corpo docente, mas parte de 

seus focos e decisões. Assim, como decorrência e de acordo com o contexto 

apresentado, verifica-se que não utilizam conhecimentos dessa natureza em seu 

trabalho, mantendo distanciamento da escola em relação ao seu entorno. 
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3.1.3. A percepção dos professores acerca da proximidade da escola com 

outras instituições 

 

Neste item analisa-se qual a percepção que os professores têm sobre a 

proximidade da escola com outras instituições, correspondendo aos enunciados de 

número 13 a 22. Para melhor visualizar os dados, os enunciados foram organizados 

em três tabelas: Tabela 3 (enunciado de 13 a 17), Tabela 4 (de 18 a 22) e Tabela 5 

(23 a 32). 

A fim de evitar muitas repetições, as análises teóricas desta dimensão serão 

em conjunto com a dimensão seguinte, que aborda aspectos sobre o contato da 

escola com outras instituições. Entendemos que tanto a proximidade como o contato 

da escola com outras instituições apresentam características que podem ser 

discutidos em conjunto. 

Na Tabela 3 estão os enunciados relativos a atividades eventualmente 

realizadas em conjunto com as instituições externas. 

O enunciado 13 revela que cinco respondentes concordam plenamente e, 

somados aos sete que concordam parcialmente, mostram que a tendência a 

concordar abrange mais da metade do total. No entanto, sete discordam plenamente 

e um discorda parcialmente. Nota-se que há uma tendência para boa parte discordar 

plenamente que a escola tenha desenvolvido trabalhos conjuntos com outras 

instituições externas, o que, somado a mais um que discorda parcialmente, deixa 

claro que parte considerável dos professores não concorda com o enunciado, ou 

seja, a escola não atua em conjunto com outras instituições, além de mostrar uma 

divisão nas manifestações dos professores. 

Sobre a participação das instituições do entorno na elaboração do Projeto 

Político-Pedagógico das escolas (enunciado 14), a grande maioria se manifestou 

apontando que tal feito não ocorre. Nove que disseram que discordam plenamente, 

acrescidos de seis que discordam parcialmente, enquanto apenas quatro concordam 

parcialmente com essa afirmação, com a qual somente um respondente concordou 

plenamente. 

Sobre o enunciado 15, que questiona se as instituições dialogam com o corpo 

docente sobre o conteúdo trabalhado com as crianças, a tendência de que não há 

este tipo de intervenção se confirma, uma vez que dez docentes discordam 

plenamente, compondo assim a grande maioria. Três discordam parcialmente, cinco 
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concordam parcialmente e apenas dois concordam plenamente, demonstrando no 

total maior tendência à inexistência de contato das instituições para com a escola. 

 

 

Tabela 3 – Manifestações dos professores sobre atividades conjuntas com 

outras instituições 

 

 
Manifestações 

 
13. A escola tem desenvolvido 
alguma atividade em conjunto 
com outras instituições 
 
14. Sempre que a escola elabora 
seu projeto no político 
pedagógico as instituições do 
entorno são convidadas a opinar 
 
15. As instituições que 
desenvolvem atividades com os 
alunos no contra turno da escola 
dialogam com o corpo docente 
sobre o conteúdo trabalhado com 
as crianças 
 
16. Nunca ouvi falar em entidades 
que desenvolvem educação além 
da escola 
 
17. Algumas entidades 
desenvolvem atividades no contra 
turno, mas estas atividades são 
para evitar que crianças e jovens 
vão para a criminalidade. 

Concordo 
Plenament

e  

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
plenamente 

Total 
Respondidas 

5 7 1 7 20 

 
1 

 
4 

 
6 

 
9 

 
20 

 
 
 
2 

 
 
 

        5 

 
 
 

        3 

 
 
 

10 

 
 
 

20 
 
 
 
1 

 
 
 

   5 

 
 
 
5 

 
 
 
9 

 
 
 

20 

1 9         7 3 20 

Fonte: Elaboração do autor a partir do questionário. 

 

Em relação ao enunciado 16, nove pessoas discordam plenamente da 

afirmação que diz que nunca ouviram falar em entidades que desenvolvem 

educação além da escola. Cinco discordam parcialmente, cinco concordam 

parcialmente e um concorda plenamente. Tais dados revelam a tendência da maior 

parte dos pesquisados conhecer instituições que desenvolvem educação além da 

escola. 

Sobre o enunciado 17, um concorda plenamente, nove concordam 

parcialmente, sete discordam parcialmente e três discordam plenamente. Assim, há 

um equilíbrio nas respostas, pois somadas as concordâncias e as discordâncias há 

o mesmo resultado. 
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A Tabela 4 contêm enunciados bem específicos focalizando a educação ou 

Pedagogia Social e o seu trabalho. 

 

Tabela 4 – Manifestações dos professores e as contribuições para 

escola/educação das crianças/ jovens  

 

 
Manifestações 

 
 
18. Existem entidades ligadas 
ao terceiro setor que contribui 
com a escola na educação 
das crianças e jovens 
 
19. As entidades que 
desenvolvem a educação 
social/pedagogia social 
contribuem com a educação 
dos alunos 
 
20. As entidades que 
desenvolvem a educação 
social/pedagogia social 
contrariam o que a escola 
ensina 
 
21. As entidades que 
desenvolvem a educação 
social/pedagogia social têm a 
intenção de ensinar os alunos, 
mas não sabem como fazer. 
 
22. O conteúdo desenvolvido 
nestas instituições está de 
acordo com o que a escola 
trabalha 

Concordo 
Plenamente  

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo plenamente 
Total 

Respondidas 

 
 

4 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

                  4 

 
 

20 
 
 
 

         
        7                     8                           

 
 
 
 

                 3 

 

 
 
 
      2 

 
 
 

20 

 
 
 
 
        5 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 

 
           8 

 
 
 
 

20 

 
     
 
        1                       7 

 
               
            
             6 

 
 
                     
                        6 

 
 
 

 
 
 
 

20 

3    4 8               4 19 

Fonte: Elaboração do autor a partir do questionário. 

 

No enunciado 18, nove concordam parcialmente, quatro concordam 

plenamente, três discordam parcialmente e quatro discordam plenamente. Diante 

dos números, a maioria concorda que as entidades ligadas ao terceiro setor que 

desenvolvem a Educação Social contribuem com a educação das crianças, embora 

haja sete divergências. 

No enunciado 19, percebe-se que a grande maioria concorda que a 

Pedagogia Social contribui com a educação dos alunos. Esta questão confirma e 

amplia a tendência manifestada pelos professores no enunciado anterior, talvez por 

ser mais específica a contribuição nominada. 

No enunciado 20, oito respondentes discordam plenamente e cinco discordam 

parcialmente que a Educação Social contraria o que a escola faz, negando haver 
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diferença nas contribuições educativas das instituições em relação às da escola. Do 

lado oposto, cinco concordam plenamente e dois concordam parcialmente. Embora 

o número dos que concordam com o enunciado seja grande, a maioria manifestou a 

opinião que as entidades não contrariam o trabalho das escolas. 

No enunciado 21, a maioria discorda da ideia que as entidades que 

desenvolvem a Educação Social não sabem ensinar os alunos. De acordo com os 

dados, seis discordam plenamente e seis discordam parcialmente. Porém, temos 

sete que concordam parcialmente e uma pessoa que concorda plenamente. 

Uma pessoa deixou de responder o enunciado 22, que afirma que o conteúdo 

desenvolvido pelas instituições que desenvolvem a Educação Social estão de 

acordo com o que a escola trabalha. Neste caso houve mais discordância, pois oito 

discordaram parcialmente da afirmação e quatro discordaram plenamente, 

caracterizando uma maioria (12 professores) que não está de acordo com o 

enunciado. Três dos respondentes concordam plenamente e quatro concordam 

parcialmente. O número dos que concordam também é significativo, embora menor. 

Há conflito com as respostas anteriores, talvez por ser bem específica a afirmação 

sobre conteúdos da escola; além da possibilidade de significar que aceitam 

atividades educativas, mas não consideram que necessariamente os conteúdos 

trabalhados estejam alinhados aos da escola. 

A Tabela 5 focaliza enunciados dos relacionando diferentes aspectos relativos 

aos alunos e suas frequências a instituições educativas não escolares e suas 

aprendizagens. 

O enunciado 23 investiga as manifestações dos professores sobre se os 

alunos têm feito relações com o que aprenderam na escola e outras coisas que 

aprenderam fora dela. Dez disseram que concordam parcialmente e um que 

concorda plenamente. Dos que não concordam, oito discordam plenamente e um 

discorda parcialmente. Há um certo equilíbrio nas respostas, porém com vantagem 

pequena para concordância. 

O enunciado 24 trata do mesmo tema que o enunciado anterior, afirmando 

que quando a matéria é ensinada pelos professores os alunos não fazem relações 

com outros aprendizados. Seis professores responderam que discordam 

plenamente, e oito discordam parcialmente, totalizando 14 discordâncias, enquanto 

três concordam plenamente e três concordam parcialmente com o enunciado 

negativo. Em comparação com a questão anterior, esta tendência dos alunos 
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fazerem relações com outros aprendizados, segundo os professores, vai se 

confirmando. 

Tabela 5 – Manifestações dos professores sobre a percepção das 

aprendizagens dos alunos em outras instituições educativas 

 

 
Manifestações 

 
23. Os alunos têm feito 
relações nas aulas (na escola) 
com outras coisas que 
aprenderam nas outras 
instituições. 
 
24. Sempre que ensino a 
matéria os alunos não 
apresentam relações com 
outras coisas. 
 
25. Os alunos apresentam 
outros aprendizados como 
forma de compreender a 
matéria, porém não tem nada 
a ver com o conteúdo. 
 
26. Não conheço os alunos 
que frequentam as entidades 
que desenvolvem a Educação 
Social/Pedagogia Social. 
 
27. Sempre que desenvolvo a 
matéria das aulas alguns 
alunos demonstram que 
aprenderam algo semelhante 
em outros espaços 
educativos. 
 
28. As entidades que 
desenvolvem outras práticas 
educativas não deveriam 
existir, pois sua prática 
atrapalha a escola. 
 
29. As entidades que 
desenvolvem outras práticas 
educativas ensinam valores 
disciplinares e não ajudam no 
desempenho escolar do aluno. 
 
30. As entidades que 
desenvolvem outras práticas 
educativas são importantes 
para a sociedade, pois suas 
atividades fortalecem a 
apreensão do conteúdo 
escolar. 
 
31. Nós professores sempre 
conversamos com os alunos 
sobre o que eles aprendem 
em outras instituições. 
 
32. Tenho conhecimento de 
que na escola tem alunos que 
frequentam outras instituições 
educativas, no contra turno. 

Concordo 
Plenamente  

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
plenamente 

Total de 
respostas 

 
 
 
1 

 
 
 

10 

 
 
 
1 

 
 
 

8 

 
 
 

20 
 
 
 

3 

 
 
 
3 

 
 
 
8 

 
 
 

6 

 
 
 

20 
 
 
 
6 

 
 
 

3 

 
 
 
6 

 
 
 

5 

 
 
 

20 
 
 
 
7 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

7 

 
 
 

20 
 
 
 

4 

 
 
 

7 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 

20 
 
 
 
1 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

19 

 
 
 

20 
 
 
 
6 

 
 
 

1 

 
 
 
1 

 
 
 

12 

 
 
 

20 
 
 
 
6 

 
 
 

9 

 
 
 

0 

 
 
 
5 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

20 

 
8 

 
6 

 
1 

 
5 

 
20 

Fonte: Elaboração do autor a partir do questionário. 
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Também há um certo equilíbrio no enunciado 25, ao afirmar que os alunos 

apresentam outros aprendizados como forma de compreender a matéria, mesmo 

que não tenha nada a ver com o conteúdo. A respeito dessa questão, seis 

professores concordam plenamente e três concordam parcialmente. Outros cinco 

discordam plenamente e seis discordam parcialmente. Notamos que o número da 

discordância é maior neste enunciado. No conjunto, ao se analisar os três 

enunciados, há maior concordância com a ideia de os alunos estabelecerem 

relações com outros aprendizados. 

O enunciado 26 diz que os docentes não conhecem os alunos que 

frequentam outras instituições educativas. Sete dos respondentes concordam 

plenamente e dois concordam parcialmente. Dos que discordam da questão, sete 

discordam plenamente e quatro discordam parcialmente. Há, então, uma divisão 

entre os professores, com ligeira vantagem para os que discordam. 

O enunciado 27 também apresenta uma divisão entre as manifestações dos 

professores. Quatro concordam plenamente e sete concordam parcialmente, 

enquanto quatro discordam parcialmente e cinco discordam plenamente. Outro 

ponto a ser ressaltado até aqui é o equilíbrio na manifestação das opiniões neste 

bloco. Deve-se ressaltar que os 11 que concordam estão abertos a ouvir os alunos 

em suas manifestações sobre o que já aprenderam em outras instituições. 

A imensa maioria (19 professores) discorda plenamente que essas entidades 

não deveriam existir, conforme afirma o enunciado 28. É um dado que dá mostras 

que, apesar de as escolas não criarem condições para dialogar com o entorno os 

professores valorizam as outras instituições educativas, inclusive não aceitando que 

afirmem que elas atrapalham o trabalho da escola. 

No caso do enunciado 29, embora sete dos respondentes concordem com a 

afirmação (seis plenamente e um parcialmente), a maioria (12) discorda plenamente 

quando mencionado que as entidades não ajudam no desempenho dos alunos, e 

uma pessoa discorda parcialmente. Ou seja, 13 dentro do total de 20. 

Assim como no enunciado anterior, no enunciado 30 a maioria dos 

professores tende a valorizar outras entidades que praticam a Educação Social. Seis 

concordam plenamente e nove concordam parcialmente (somando 15 do total de 20) 

com a afirmação que elas são importantes para a sociedade e ajudam os alunos a 

apreender o conteúdo da escola, e apenas cinco discordam parcialmente. Os 
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enunciados 27, 28, 29 e 30 revelam um conjunto de manifestações positivas dos 

docentes em relação a estas instituições. Nestas questões, a maioria valoriza este 

tipo de trabalho, pois temos um total de 58 respostas com tendências positivas de 

um total de 80 respostas possíveis nos quatro enunciados. 

No enunciado 31, metade dos professores confirma que conversam com os 

alunos sobre o que eles aprendem em outras instituições. Oito concordam 

parcialmente e dois concordam plenamente, enquanto que a outra metade tende a 

discordar, pois cinco discordam parcialmente e cinco discordam plenamente. Há 

total equilíbrio nas tendências de resposta nesse enunciado. 

Quanto ao enunciado 32, os professores, também afirmam saber que nas 

escolas há alunos que frequentam outras instituições no contraturno, pois neste 

caso oito concordam plenamente e seis concordam parcialmente; contra cinco que 

discordam plenamente e um que discorda parcialmente, dados que configuram um 

resultado de 14 favoráveis ao enunciado e seis tendendo a não concordar com ele. 

 

 

3.1.4. Contatos efetivos da escola com outras instituições 

 

Neste item serão analisados os dados sobre os enunciados 33 a 40 de acordo 

com a Tabela 6. É uma tabela que traz os resultados e a análise do que foi obtido 

nos enunciados que abrangem o contato da escola com outras instituições. Os 

dados desta tabela vão ao encontro dos dados anteriores que apontam a distância 

existente entre as escolas e outras instituições educativas do seu entorno. 

A tendência se confirma uma vez que olhamos para os dados da Tabela 6. 

Foram elaborados enunciados para saber se na opinião dos professores a escola 

tem desenvolvido atividades com algumas entidades da região, como igrejas, 

Centros da Criança e do Adolescente (CCA), Núcleos Socioeducativos, famílias de 

alunos, clubes esportivos, Centro de Referência da Mulher, Serviços de Medidas 

Socioeducativas e Bibliotecas Comunitárias. 

Em relação ao contato com as igrejas, percebe-se que apenas dois 

respondentes optam por concordar com a afirmação que a escola desenvolve 

atividades com elas, e mesmo assim de forma parcial; enquanto 14 discordam 

plenamente e quatro parcialmente ao reafirmar que, de fato, não houve atividade 

alguma. 



93 

 

 

 

Tabela 6 – Manifestação dos professores sobre o contato das escolas com 

outras instituições 

 

 

                  Fonte: Elaboração do autor a partir do questionário. 

 

          Com o CCA, presente no enunciado 34, apenas uma pessoa concorda que 

houve atividade, enquanto 13 discordam plenamente. Quando o enunciado é 

apresentado como negação, afirmando que a escola não desenvolveu algum tipo de 

ação com os Núcleos Socioeducativos da região (no enunciado 35), verifica-se que 

Manifestações 
 
 

33. No decorrer do ano a 
escola desenvolve 
atividades/ações com as 
igrejas da região. 
 
34. No decorrer do ano a 
escola desenvolve 
atividades/ações com os 
Centros da Criança e do 
Adolescente (CCA) da 
região. 
 
35. No decorrer do ano a 
escola não desenvolve 
atividades/ações com os 
Núcleos Socioeducativos da 
região 
 
36. No decorrer do ano a 
escola desenvolve 
atividades/ações com as  
famílias dos alunos. 
 
37. No decorrer do ano a 
escola desenvolve 
atividades/ações com os 
clubes esportivos da região 
 
38. No decorrer do ano a 
escola não desenvolve 
atividades/ações com o 
Centro de Referência da 
Mulher da região. 
 
39. No decorrer do ano a 
escola desenvolve 
atividades/ações com o 
Serviço de Medida 
socioeducativa da região 
 
40 No decorrer do ano a 
escola não desenvolve 
atividades/ações com as 
bibliotecas comunitárias da 
região 

Concordo 
Plenamente  

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
plenamente 

Total 
Respondidas 

 
 
 

0 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

14 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 
        
 
 

            14 

 
 
 
 
 
 

                  3 

 
 
 
 
 
 

                      1 

 
 
 
 
 
 

         2 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

20 

 
 

14 

 
 

1 

 
 
2 

 
 

3 

 
 

20 



94 

 

 

 

14 docentes concordam plenamente e três concordam parcialmente com o 

enunciado, compondo a grande maioria das respostas. No caso das atividades 

desenvolvidas com clubes esportivos (enunciado 37), 14 concordam plena ou 

parcialmente que não ouve atividades da escola com os mesmos, com seis 

respondentes discordando de forma plena ou parcial.  

Sobre a afirmação que a escola não desenvolve atividades ações com o 

Centro de Referência da Mulher (enunciado 38), nove é o número dos que 

concordam plenamente e dois o dos que concordam parcialmente, enquanto sete 

discordam parcialmente e um discorda plenamente. Embora o número dos que 

concordam plenamente tenha diminuído em relação às afirmações relativas aos 

equipamentos anteriores nesse enunciado, a tendência da escola não desenvolver 

atividade com outras instituições permanece com frequência maior de respostas. 

No enunciado 39, que afirma que a escola desenvolve atividades com 

serviços de medidas socioeducativas, 10 respondentes discordam plenamente, e 

três discordam parcialmente, ou seja, 13 em 20. Sobre o trabalho com bibliotecas 

comunitárias (enunciado 40), a imensa maioria (15) concorda plena ou parcialmente 

que esta atividade não existiu. 

Na opinião da maioria dos docentes, somente com as famílias é que a escola 

tem realizado ações, com 11 concordando plenamente que há este tipo de contato e 

seis concordando parcialmente, enquanto apenas dois discordam parcialmente e um 

discorda plenamente. Aqui, é confirmada a ideia de que, entre as instituições que 

estão no entorno das escolas, a família é a que mais tem acesso a ela. 

Em linhas gerais percebe-se que: 

 As escolas estão divididas quanto a tendências de conversar/não conversar 

com as instituições educativas que estão em seu entorno.  

  Há indícios manifestos de que os professores conhecem as entidades. 

Sendo assim, o fato da escola não dialogar com outras instituições não se dá por 

ignorá-las, mas talvez por não considerarem que esta relação seja importante. 

 Sobre a finalidade da Educação Social/Pedagogia Social, os números 

revelam que os professores não têm grande conhecimento das atividades, embora 

muitos não as desconheçam. Estes dados dialogam com os já analisados na parte 

em que discutimos a formação docente. No capítulo em que se discorreu sobre este 

tema ficou explícita a preocupação com o fortalecimento de vínculo de crianças e 
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adolescentes com suas famílias, uma das ações previstas na Política de Assistência 

Social com a Proteção Básica. 

 De acordo com os dados, não há um diálogo entre os docentes e outras 

instituições, bem como das escolas com seu entorno. 

 Por outro lado, analisando sobretudo os dados da Tabela 6, verifica-se que, 

se há mesmo uma tendência de contribuição de outras entidades com a educação 

dos alunos, esta incidência se dá de fora para dentro, e não por iniciativa da escola.  

 A imensa maioria dos respondentes afirma que a Educação 

Social/Pedagogia Social contribui com a educação dos alunos, porém os dados 

demonstram que a escola não dá importância para esta contribuição. Vale retomar 

uma questão já exposta: se os docentes não dialogam com outras instituições 

educativas, como eles identificam que estas contribuem de alguma forma com a 

educação escolar? 

A hipótese explicativa é que esta apreensão revelada pelos docentes se dá 

em outro âmbito, fora da escola. Como já foi dito, a maioria dos professores reside 

em regiões periféricas, onde estão disseminadas as entidades que trabalham com 

outras formas educativas. Se esta hipótese se aproxima da realidade, outro aspecto 

é desvendado aqui: o de que as escolas não proporcionam que os docentes 

articulem os conhecimentos adquiridos fora da escola com sua cultura interna. 

 Os professores conhecem e valorizam as instituições que desenvolvem a 

Educação Social. Mesmo sem conhecer profundamente, eles consideram que as 

entidades ajudam de alguma forma no desempenho escolar. Há, portanto, o 

reconhecimento deste trabalho. Esses dados reforçam a ideia de que, quando se 

trata do conhecimento individual, há uma maior compreensão do professor sobre o 

tema. 

Para Waller (1961) a escola é um sistema fechado de interação social, uma 

instituição diferenciada de seu meio, da comunidade, da igreja ou outras instituições 

que a rodeiam. Sua existência é estabelecida pela emergência de um modo 

característico de interação - a existência de professores e alunos, cuja função é dar 

e receber instrução formal. Embora se trate de uma instituição fechada, há uma 

correlação de forças entre escola e outras instituições que compõem o que ele 

denomina de comunidade.  
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A escola, continua o autor, é composta por uma população definida; uma 

estrutura definida e oriunda da característica da interação social dela, que é 

influenciada por outros processos de interação menores; é transcorrida por um 

sentimento coletivo e tem uma cultura que lhe é própria. Ou seja, “O isolamento da 

escola do restante da comunidade, e a riqueza da vida que seus levam em sua 

associação restrita, fazem com que a cultura desenvolvida nesta escola seja distinta 

e bem declarada.” (WALLER, 1961, p. 8). 

A respeito da cultura escolar, ela se dá basicamente na relação entre 

professor e aluno, que revela uma necessidade de subordinação deste por aquele 

como condição de aprendizagem.  

No tocante a sua relação com outras instituições, Waller (1961) revela que, 

dentro da ampla ordem política da escola, existem outras instituições que se 

dispõem a suplementar, corrigir e apoiar a instituição escolar. Contudo, estas 

instituições complementares não fazem parte da estrutura escolar e corroboram para 

minimizar a forma rígida com que se dá o cotidiano da escola. Estas instituições, que 

o autor denomina como auxiliares, oferecem atividades extracurriculares como 

música, artes, corais, esportivas, entre outras.  

É possível, aqui, a título de análise, traçar um paralelo com as ações 

executadas pelas ONGs em nossos dias. Tomando como exemplo as pesquisas 

sobre ONGs e escolas presente no item 1.3 deste trabalho, pode-se observar que as 

entidades analisadas realizaram eventos de ballet, meio ambiente, aula de inglês e 

leitura, entre outras, muito embora nem todas as atividades tenham sido 

desenvolvidas dentro da escola. O pretexto da grande maioria era de que suas 

ações colaboravam para o melhor desempenho do aluno, ou para manter o aluno 

frequentando a escola. De alguma forma as ONGs pesquisadas remetiam o que 

faziam à escola. Este fato é importante, pois contribui para o entendimento de uma 

forte característica da instituição escolar elucidada aqui em várias passagens: o 

isolamento da escola em relação às demais instituições. De certa forma, o que os 

alunos aprendem na escola também é resultado de uma dinâmica em que há 

influência de vários grupos e instituições, e embora os professores reconheçam essa 

relação não há iniciativas na direção de estabelecer laços mais definidos. 

Essa verificação nos remete a certas ações políticas implantadas nos últimos 

anos no Brasil, quando começou a surgir bibliografia específica para a elaboração 

de projetos educativos e a legislação apresentou a obrigatoriedade de elaboração de 
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Projetos Político-Pedagógicos, popularmente conhecidos como os “PPPs”. Tais 

propostas têm, em sua base, a ideia da aderência da escola ao local, considerando 

as características da população e suas necessidades, bem como as características 

do território. Tais medidas legais, entretanto, seguem mais o que Canário (2005) 

aponta como uma lógica da exterioridade, ou seja, sobretudo a administrativa e não 

a teórica ou mesma a interna ao conjunto de sujeitos que estão nas escolas e 

possam estar voltadas para fora. 

Na análise dos dados adquiridos no conjunto de enunciados sobre a 

proximidade da escola com outras instituições (segundo os próprios agentes da 

educação) aparece uma tendência que se fortalece desde as análises anteriores. 

Esta tendência revela que não tem existido uma relação da escola com outras 

instituições educativas e que não há esforço das instituições escolares em 

estabelecer estes laços. Nota-se nas opções feitas pelos respondentes aos 

enunciados que, para a escola, a família é uma instituição importante, e esta é 

convocada para participar (de alguma forma) da vida escolar. Porém, quando 

perguntados sobre a relação da escola com outras instituições ou serviços, percebe-

se que as opções de respostas dos professores são bem distribuídas, sem 

consensos a favor nem contra. 

No entanto, há que se reconhecer a divisão existente no conjunto dos 

professores quanto às tendências emitidas pelas opções de respostas. Há algumas 

tendências bastante contundentes, como a do enunciado 29, em que 19 dos 20 

professores se manifestaram contrários à afirmação que entidades que desenvolvem 

outras práticas educativas ensinam valores disciplinares e não ajudam no 

desempenho escolar do aluno, ou o caso do enunciado 30, no qual a grande maioria 

concorda com a afirmação que outras práticas são importantes por fortalecerem o 

aprendizado escolar; porém, em outras há equilíbrios entre concordância e 

discordâncias. 
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Considerações Finais 

 

Com um percurso profissional em escolas e outras instituições sociais 

dedicadas à educação, minhas inquietações sobre as relações entre tais universos 

foram crescendo. Verificava as questões da escola sempre voltadas para o 

cumprimento das obrigações legais - inclusive as que exigiram contato com o 

entorno - e constatava a fragilidade de tais relações. Ao mesmo tempo, ao atuar nas 

outras instituições, acompanhava as vantagens do trabalho com as pessoas que ali 

estavam e aprendiam várias coisas, escutando as alegações de que esses temas 

não eram tratados em outros lugares, inclusive nas escolas. Estava no interior de 

instituições que trabalhavam com Educação Social. Ambas cuidando da socialização 

ao seu modo, porém desconectadas, embora na maior parte das vezes estivessem 

atuando com os mesmos sujeitos: crianças, jovens e, muitas vezes, adultos. 

Essa foi a origem de uma preocupação investigativa que foi ganhando corpo 

com o levantamento bibliográfico, realizado para verificar a viabilidade do estudo e 

buscar argumentação para sustentá-lo. Não foi uma etapa fácil, pois a pesquisa 

educacional se desenvolveu muito nos últimos anos; porém foi possível ir delineando 

uma possibilidade que se ampliou com estudos teóricos sobre o tema das relações, 

ao ter contato com o estudo de autores da sociologia e da história. 

Esta pesquisa propôs, portanto, problematizar as relações entre as escolas e 

outras instituições existentes no seu entorno, por considerar a relevância da ação 

dessas entidades para o trabalho escolar, sobretudo sobre o alunado. 

A questão central, então, passou a ser a de verificar se os professores e as 

escolas reconhecem a existência de tais instituições - que também têm práticas 

educativas - e o modo como se manifestam sobre tal foco. Estava, portanto, 

parcialmente delineado o objeto de estudo que demandou todas as demais decisões 

de método relatadas no trabalho. 

A hipótese central aventada foi a de que tal relacionamento implica a 

aceitação da concepção de relocalização da escola no seu entorno, desdobrando-se 

em hipóteses auxiliares: a de que há ausência de informações sobre o tema na 

formação dos professores; e a de que os professores e outros agentes não buscam 

informações por desconhecer o trabalho dessas instituições; operando, portanto, 
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sem esses conhecimentos e mantendo a lógica central administrativa geral e não 

local. 

Atuar nas escolas segundo o referencial adotado significa atribuir ênfase à 

importância do local, inclusive aos aspectos previstos na legislação e orientações 

pedagógicas; analisar questões sobre a formação dos professores, suas 

necessidades e necessidades do alunado em cada região. 

Para esta empreitada buscou identificar, na opinião de professores das redes 

públicas de um território da zona leste de São Paulo, como se dá a relação das 

escolas com a comunidade do entorno, detectando o que sabem sobre as outras 

formas educativas do local, além das escolas. Buscou-se também verificar se, em 

seu percurso de formação, os professores tiveram algum contato com tais ideias de 

relacionamento; identificar se os professores e outros agentes das escolas já tiveram 

a preocupação em mapear instituições que eduquem crianças e jovens no entorno 

da escola; e conhecer como os profissionais da educação das escolas fazem uso 

desses conhecimentos no desenvolvimento de seu trabalho educativo. Considerou-

se que estas questões dependem do fato de as escolas oferecerem condições 

objetivas para que os professores consigam desenvolver este trabalho no cotidiano. 

Tratou-se, neste trabalho, sobre o embate de forças entre diversas 

instituições sociais pelo controle da educação, embate este que se configurou ao 

longo da história e no qual se destacaram as igrejas, o Estado e a família. Na 

sociedade o Estado exerce controle absoluto e rege as normas sob as quais 

vivemos. A escola, por sua vez, aparentemente se cercou, levando para dentro do 

seu espaço ações, culturas e indivíduos. 

As várias atividades e projetos que são elaborados para a escola executar, 

advém, sobretudo, dessas normas do Estado, como a ideia de escola em tempo 

integral, que oferece diversas atividades para os alunos no contraturno, programas 

diversos e propostas de incluir no currículo o ensino religioso, o ensino de música, o 

ensino de leis como os Direitos Humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Adentrar esse universo como pesquisador não foi fácil, pois há diversos 

obstáculos, no entanto foi possível conseguir autorização para que alguém da escola 

coletasse os dados finais após os testes do questionário. 

Também foi um aprendizado trabalhar com esse tipo de questionário, 

sobretudo na elaboração dos enunciados e, posteriormente, na análise das 

manifestações dos professores. Havia a expectativa de não haver nenhuma relação 
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das escolas com o entorno, no entanto a análise do questionário levantou hipóteses 

mais ricas de sentido. As considerações a seguir permitem uma síntese do que se 

obteve. 

O levantamento bibliográfico desta pesquisa, os conceitos explicitados, 

orientaram todo o estudo e as análises dos dados coletados, possibilitando confirmar 

as expectativas dos objetivos. Dessa forma, o principal objetivo foi alcançado: obter 

as informações de professores sobre o foco da pesquisa. 

Os temas envolvendo a relação das escolas com a sociedade estão muito 

ausentes da formação dos professores. Desta forma, os agentes da escola não se 

preocupam em buscar informações sobre o entorno, não reconhecendo o trabalho 

educativo que realizam. Como decorrência disso, não utilizam conhecimentos dessa 

natureza em seu trabalho, mantendo o distanciamento da escola em relação ao seu 

entorno. 

Os fatos observados nas escolas demonstram que há, aparentemente, 

multiplicidade de visões na cultura escolar. Se, por um lado, as escolas se fecham e 

constituem culturas próprias, por outro estas culturas particulares estão impregnadas 

por aspectos de cultura de outros grupos e instituições. Esta contaminação 

sociocultural que sofre a cultura escolar se dá, no entanto, por duas vias: 1) pela 

interferência das instruções normativas ou grupos que definem normas, didáticas e 

definem o currículo em geral; 2) com a presença de indivíduos que convivem a maior 

parte do tempo nas escolas e nas localidades de moradia. Esses indivíduos, que 

tem características culturais constituídas em outras instituições, contribuem e 

influenciam com e na formação da cultura escolar. Desta forma, as escolas 

produzem culturas que têm características próprias, gerais, mas não deixam de 

absorver características diferenciadas da sociedade, em um movimento que se dá 

da cultura geral para a particular e da cultura particular para a geral. 

Dialogando com o referencial teórico acerca de escola, bem como com os 

conceitos de instituições e Pedagogia Social, chegou-se às seguintes conclusões: a 

escola se constituiu como uma instituição que se isola (não isolada) e sofre 

constante influência e intervenções externas de outras instituições, tanto do seu 

entorno (presentes no território) como outras cuja abrangência vai além do território. 

A escola, por sua vez, absorve essas interferências para seu interior, se cerca e cria 

sua cultura própria - a cultura escolar. Quando há o contato da escola com outras 

instituições, este se dá, geralmente, por iniciativa das outras entidades, interessadas 
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em incidir na prática escolar. Assim, há uma correlação de forças na sociedade que 

permeia o processo educativo de crianças e jovens, composta por igrejas, famílias, 

instituições políticas, mercado, entre outros. Todas estas instituições estão no 

escopo da vida social e atreladas ao Estado. Neste contexto, há uma precarização 

na formação e no trabalho docente, que se dá por meio da falta de valorização do 

trabalho do professor, entre outras condições objetivas desfavoráveis. Essa 

precarização é fundamental para a baixa qualidade do ensino, no qual toda a 

responsabilidade é delegada aos professores e descolada de outros aspectos da 

realidade. Desse modo, cercada à sua maneira, a escola protagoniza o cenário 

educativo sem dialogar com essas instituições que desenvolvem outros tipos de 

educação, embora a soberania escolar esteja consolidada de tal sorte que a forma 

escolar de pedagogização da vida social está presente em todas as formas de 

relação educativa (na Educação Popular, na Educação Social, entre outras). Por fim, 

as variadas formas de educar não se contrapõem à forma escolar, se reivindicando 

como complementares e auxiliares. 

Constatou-se que a Educação Social se propõe, ao longo da história, a 

contribuir para que crianças e jovens se mantenham na escola. As atividades 

oferecidas no contraturno escolar têm como objetivos preparar seus alunos para o 

exercício da cidadania e adquirir saberes que, segundo essas entidades, a escola 

não tem condições ou interesse em oferecer.  

Os dados e análises realizadas permitem afirmar sobre as hipóteses: 

1) De fato, as questões sobre a relação entre escolas e seu entorno estão 

ausentes da formação dos professores, do mesmo modo que outras relações, como 

as  internas das escolas, dados que confirmam a hipótese. 

2) Os professores não se preocupam em buscar informações sobre o entorno, 

nem buscam realizar atividades conjuntas. Porém, não se pode dizer que 

desconhecem a existência de tais instituições, pois muitos manifestaram 

concordância com enunciados sobre Educação Social e Pedagogia Social. Além 

disso, muitas informações advêm dos próprios alunos, pois vários professores 

manifestaram concordância com a afirmação de que os alunos se referem a 

aprendizados e conteúdos extraclasse. Assim, é possível dizer que a maioria das 

respostas levam a confirmar a hipótese de que as escolas não operam com a lógica 

conceitual da relocalização escolar no entorno, pois não há iniciativas nesse sentido. 
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3) Pode-se confirmar a hipótese de que a concepção que rege a vida das 

escolas é, sobretudo, a da lógica estatal legal, pois os professores não utilizam os 

conhecimentos advindos de outros locais. As manifestações dos alunos, 

esporádicas, são espontâneas e não programadas, como sugere o conceito de 

relocalização. 

Por fim, o contato com as escolas pesquisadas possibilitou outra forma de 

estar mais próximo em relação à escola e seu entorno. A pesquisa permitiu entender 

como se dá à relação entre as instituições - sobretudo as educativas - e como é de 

fundamental importância discorrer sobre as possibilidades de melhoria da escola 

para contribuir para que os alunos (sujeito principal) possam se apropriar do 

conhecimento produzido em outros espaços educativos e fazer relações com os 

conhecimentos escolares. Assim, crianças e jovem podem entender o papel social 

destas instituições de forma crítica e perceber o alcance da escola de modo mais 

rico e abrangente. 



103 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BAPTISTA, Isabel; CARVALHO, Adalberto Dias de.  A Pedagogia Social na 
revalorização do estatuto antropológico do sujeito. Pedagogia Social Revista 
Interuniversitaria, n. 10, pp. 181-193, dez. 2003. 
 
 
BAPTISTA, Isabel. Ética e Educação Social Interpelações de contemporaneidade. 
Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, n. 19, pp. 37-49, 2012. Sociedad 
Iberoamericana de Pedagogía Social - Sevilla, España. 
 
 
BRASIL. Lei no 12.435, de 6 de julho de 2011. Dispõe sobre a organização da 
Assistência Social. 
_____. Resolução CNE/CP n.º 1, de 15 de maio de 2006. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 
Brasília: MEC/CNE, 2006. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso em 10 jan. 2016. 
 
 
CALIMAN, Geraldo. A Pedagogia Social na Itália. In: SILVA, Roberto da; 
CLEMENTE, João (org.) Pedagogia Social. São Paulo: Expressão & Arte – Editora, 
2001. 
 
 
CANÁRIO, Rui. O que é a escola? Um olhar sociológico. Porto: Porto Editora, 2005. 
 
 
CANDIDO, Antônio. A Estrutura da Escola. In: PEREIRA, Foracchi, M. M. Educação 
e Sociedade: Leituras de Sociologia da Educação. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1973. 
 
 
CARVALHO, Josué de Oliveira; CARVALHO, Lindalva R. S. O. A Educação Social 
no Brasil: contribuições para o debate. In: Proceedings of the I Congresso 
Internacional de Pedagogia Social, São Paulo, 2006. 
 
 
CARVALHO, Adalberto Dias de; BAPTISTA Isabel.  A Pedagogia Social na 
revalorização do estatuto antropológico do sujeito. Pedagogia Social. Revista 
Interuniversitaria, Nº 10, pp. 181-193, dez. 2003. Sociedad Iberoamericana de 
Pedagogía Social. España. 
 
 
CENPEC. Educação em territórios de alta vulnerabilidade social na metrópole, 
Cenpec, São Paulo, 2011. 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.435-2011?OpenDocument
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf


104 

 

 

 

CÉSAR, Lúcia Pinheiro de Cerqueira (coord.). Histórias Reais. Fundação Projeto 
Travessia. Fundação Bank Boston, 2003. 
 
 
CORDEIRO, Simone Lucena. Cidade Tiradentes e COHAB: moradia popular na 
periferia de São Paulo – Projetos e Trajetórias (1960 – 1980). Tese de Doutorado. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009. 
 
 
CUNHA, Elaine dos Santos da. Educação Social: Uma proposta alternativa para a 
construção da cidadania das camadas populares. Dissertação de Mestrado. 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2000. 
 
 
CUNHA, Maria Isabel da. Lugares de Formação: tensões entre a academia e o 
trabalho docente. In: DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas (org.). 
Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente. Coleção 
Didática e Práticas de Ensino, 2010. 
 
 
COSTA, Artur Agostinho Rodrigues Pereira da. Cinquenta anos de Educação Social: 
Percepções dos contributos de uma escola “ímpar”. Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação. Centro de Estudos Superiores de Alcobaça, Universidade de 
Coimbra, 2012. 
 
 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e proclamada 
pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 
dezembro de 1948. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São 
Paulo. Disponível em: <www.direitoshumanos.usp.br>. Acesso em: 8 jan. 2016. 
 
 
DÍAZ, André. Uma Aproximação à Pedagogia-Educação Social. Revista Lusófona de 
Educação, pp. 91-104, 2006. 
 
 
DOWBOR, Monika. A volta dos sujeitos: trajetória da assistência social entre 1974 e 
2005. In: XIV Congresso Brasileiro da Sociologia – Sociologia: Consensos e 
controvérsias, Rio de Janeiro, jul. 2009. 
 
 
DUBET, François; MARTUCCELLI, Danilo. Sociologie da I'éxperience scolaire. 
L'Orientación scolaire et professionelle, INETOP, Paris, n. 2, abr/mai, 1998. 
 
 
FERNANDEZ ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola: educação e trabalho no 
capitalismo. Trad.: SILVA, Tomaz Tadeu da.  Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
 
 

http://www.direitoshumanos.usp.br/


105 

 

 

 

FICHTNER, Bernd. Pedagogia Social e Trabalho Social na Alemanha.  In: 
Pedagogia Social. SILVA, Roberto da; NETO, João Clemente (org.). São Paulo: 
Expressão e Arte Editora, vol. 1, 2ª ed., 2001. 
 
 
GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Professores do Brasil. 
Impasses e desafios. Brasília. UNESCO, 2009. 
 
 
GROPPO. Luís Antonio. A gênese do campo das práticas socioeducativas no Brasil: 
Educação Popular, Educação não formal e Pedagogia Social. In: 36ª REUNIÃO 
NACIONAL DA ANPED – 29 de setembro a 2 de outubro de 2013, Goiânia-GO, 
2013. 
 
 
HADDAD, Sérgio; OLIVEIRA, Anna Cynthia. As organizações da sociedade civil e as 
ONGs de educação. In: Cadernos de Pesquisa, n. 112, mar. 2001. 
 
 
HAMILTON, David. Notas de lugar nenhum: sobre os primórdios da escolarização 
moderna. In: Revista Brasileira de História da Educação, Campinas, nº 1, pp. 45-73, 
jan./jun. 2001. 
 
 
INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
Diretoria de Estatísticas Educacionais – Inep. Brasília, mai. 2009. 
 
 
JANTKE, Regina Vasquez Del Rio. Educador Social: formação e prática. Dissertação 
de mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. 
 
JESUS, Cristiane da Silva. O serviço social e as ações socioeducativas com 
famílias. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro Socioeconômico, 2005. 
 
 
LIMA, João Francisco Lopes de. Pestalozzi: o Romantismo e o nascimento da 
Pedagogia Social. Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 47, p. 123-135, jan./jun. 2010. 
Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>. Acesso em: 8 já. 
2016. 
 
 
MACHADO. Evelcy Monteiro.  A Pedagogia Social: diálogos e fronteiras com a 
Educação Não Formal e Educação Sociocomunitária. Revista Ciências da 
Educação, Ano X – n. 18 - 1º Semestre/2008 - Americana/SP. Unisal. 
________________________. Pedagogia Social no Brasil: políticas, teorias e 
práticas em construção. In: III ENCONTRO SUL-BRASILEIRO DE 
PSICOPEDAGOGIA: PUC-PR, 26 e 29 de outubro de 2009. Anais do IX Congresso 
de Educação Brasileira, 2009. 

http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos


106 

 

 

 

MAGALHÃES, Justino Pereira de. Tecendo nexos. História das instituições 
educativas. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2004. 
 
 
GARCIA, Carlos Marcelo. Formação de professores: para uma mudança educativa. 
Porto: Porto Editora, 1999. 
 
 
MARTINS, Ernesto Candeias.  A existência de uma Pedagogia Social ou Educação 
Social em Portugal no século XIX e XX. Instituto de Educação e Psicologia – Centro 
de Estudos em Educação e Psicologia - Universidade do Minho: Braga, 1996. 
 
 
MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de 
intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
 
OLIVEIRA, Walter de. Educação social de rua: bases históricas, políticas e 
pedagógicas. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 14, n.1, 
p.135-158, jan./mar. 2007. 
 
 
PETITAT, André. Produção da escola/produção da sociedade: análise sócio-
histórica de alguns momentos decisivos da evolução escolar no ocidente; trad. 
GRUMAN, Eunice. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 
 
 
RIBEIRO, Marlene. Exclusão e Educação Social: Conceitos e superfícies e fundos. 
Educação Social, Campinas, vol. 27, n. 94, p. 155-178, jan./abr. 2006. 
 
 
SANCHEZ, Regina Suini. Plantão Psicoeducativo para Jovens em uma Periferia da 
Cidade de São Paulo: Uma Experiência Provocadora de uma Reflexão sobre 
Práticas Educativas. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2006. 
 
 
RYYNANEN, Sanna. A Pedagogia Social na Finlândia e o contexto brasileiro. In: 
Silva, Roberto da; Clemente, João (org.). Pedagogia Social: São Paulo, Expressão & 
Arte Editora, 2001. 
 
 
RUBINI, Leila Ribeiro. Anotações para a problematização de práticas 
socioeducativas. Revista Espaço Acadêmico, n. 153, fev. 2014. 
 
 
SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira; MARIN, Alda Junqueira. Precarização do 
trabalho docente e seus efeitos sobre as práticas curriculares. Campinas: Educação 
& Sociedade, v.25, p.1097-1100, 2004. 
 



107 

 

 

 

SILVA, Daniel Monteiro. ONGs e escolas públicas básicas: os pontos de vista de 
docentes e "educadores(as) sociais". Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade de São Paulo, 2010. 
 
 
SILVA, Roberto da; NETO, João Clemente. Antecedentes históricos da Pedagogia 
Social. In: Pedagogia Social. SILVA, Roberto da; NETO, João Clemente (org.). São 
Paulo: Expressão e Arte Editora, 2001. 
 
 
SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. Este texto resulta da transcrição da 
conferência de inauguração do mestrado em Geografia da Universidade Federal 
Fluminense e abertura do ano letivo de 1999. 
 
 
______________. Por uma Geografia Nova. São Paulo: Hucitec, Edusp, 1978. 
SAQUET, Marcos Aurelio; SILVA, Sueli Santos da. MILTON SANTOS: concepções 
de geografia, espaço e território. Revista de Geografia da UERJ. Ano 10, v.2, n.18, 
2o semestre de 2008. pp. 24-42. Disponível em <www.geouerj.uerj.br/ojs>. Acesso 
em 8 jan. 2016. 
 
 
TAVARES, Andrezza Maria Batista do Nascimento; SANTOS, Fábio Alexandre 
Araújo. Educação Social, Pedagogia Social e espaços não escolares: horizontes 
conceituais necessários para o acolhimento de sujeitos em risco na perspectiva do 
desenvolvimento humano. Disponível em: 
<http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Anais_2010/Artigos/GT8/EDUCACAO_SOCI
AL.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2016. 
 
 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro; RESENDE, Lucia Maria Gonçalves. Escola: espaço 
do Projeto Político-Pedagógico. Campinas: Papirus, 1998. 
 
 
VINCENT, Guy; LAHIRE, Bernard; THIN, Daniel. Sobre a história e a teoria da forma 
escolar. Educação em Revista. Belo Horizonte, nº 33, pp. 7-47, jun. 2001. 
WALLER, Willard (1961). The Sociology of teaching. Trad:MARIN, Alda Junqueira. 
New York: Russell & Russell. 
 
 
ZNANIECKI, Florian. A escola como grupo instituído. Organization Sociale e 
Institutions. In: GURVITCH, Georges; MORRE, Wilbert E. (eds.), La Sociologie au 
XX Siecle, (tomo I: Les Grands Problemes de la Sociologie) pp. 218-21. Trad.: 
DONNANGELO, Maria Cecília F. Paris: Press Universitaires de France, 1947. 
i

http://www.geouerj.uerj.br/ojs


108 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Trabalhos sobre a relação da escola com a sociedade 

encontrados no banco de teses e dissertações da CAPES (Continua) 

Título Pesquisa 

ASTRO, Heloisa Vitoria de. A 

relação campo-cidade no ensino 

de geografia da Escola Municipal 

Arminda Rosa de Mesquita Catalão 

(GO): entre o ideal e o essencial. 

Mestrado acadêmico em Geografia 

(Campus Catalão).  Universidade 

Federal de Goiás. 

Analisa a educação do campo e a 

relação campo-cidade no ensino de 

Geografia. A discussão proposta 

esteve pautada em analisar a 

realidade de uma escola do campo 

do município de Catalão-GO. 

 

 

BROSSI, Karina Pellegrino. A 

consonância entre Projetos 

Pedagógicos e a realidade do 

entorno social de escolas públicas 

da zona norte de São Paulo: uma 

análise e algumas considerações. 

Mestrado acadêmico em Educação: 

História, política, Sociedade. 

Pontifícia Universidade católica de 

São Paulo. 

O presente trabalho refere-se a uma 

análise documental que aborda o 

estudo sobre os Projetos 

Pedagógicos de duas escolas 

situadas na região norte da cidade de 

São Paulo, a saber, nos distritos de 

Jaçanã e Tucuruvi respectivamente, 

e a maneira como os mesmos foram 

elaborados conforme a realidade das 

comunidades onde se inserem. 

 

  

CORREA, Juliana de Melo. Inglês 

escola (a)fora: representações de 

professor, aluno e língua estrangeira 

em uma ONG para o ensino de 

língua inglesa. Mestrado acadêmico 

em Estudos Linguísticos e Literários 

em Inglês. Universidade de São 

Paulo. 

Analisa os vínculos organizacionais 

mantidos pelos professores em 

relação a duas escolas, ambas 

possuindo o Ensino Fundamental e 

Médio (sendo uma pública e outra 

privada), localizadas no interior de 

Minas Gerais. Contemplou 52 

professores, sendo 33 da rede 

pública e 19 da rede privada. 
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APÊNDICE A - Trabalhos sobre a relação da escola com a sociedade 

encontrados no banco de teses e dissertações da CAPES (Continuação) 

Título Pesquisa 

DUTRA, Soraia Freitas. A educação 

na fronteira entre museus e 

escolas: um estudo sobre as visitas 

ao Museu Histórico Abílio Barreto. 

Doutorado em Educação. 

Universidade federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte-MG. 

Analisa a relação museu/escola; 

como esses dois espaços sociais de 

vivências educativas interagem e 

como, a partir de seus universos 

próprios de ação, podem contribuir 

para a formação cultural dos 

cidadãos. 

 

 

LINO, Luciana Marcela Baccarat 

Teixeira. Associação de Pais e 

Mestres: atuação em uma escola de 

Ensino Médio. Mestrado acadêmico 

em Educação: História, Política, 

Sociedade. Pontifícia Universidade 

católica de São Paulo. 

Analisa a relação entre as 

características legais/formais de uma 

Associação de Pais e Mestres (APM) 

com as características não formais e 

informais da APM estudada; 2) 

identificar a existência de 

contribuições da APM estudada, do 

ponto de vista formal e informal, na 

áreas financeira, no processo 

educativo dos alunos e na 

participação dos pais e da 

comunidade para a escola. Para 

identificar quais são as ações 

realizadas pela APM e como elas 

ocorrem a atividade consistiu em 

visitas à instituição de ensino para 

observação das reuniões da APM e 

entrevistas com pais, gestor da 

escola e membros da instância 

participativa. 
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APÊNDICE A - Trabalhos sobre a relação da escola com a sociedade 

encontrados no banco de teses e dissertações da CAPES (Continuação) 

Título Pesquisa 

LUBISCO, Anette Lopes. Parcerias 

entre voluntariado e escola na 

cena contemporânea. Mestrado 

acadêmico em Educação. 

Universidade Luterana do Brasil. 

Esta pesquisa tem por objetivo 

problematizar as parcerias firmadas 

entre instituições não 

governamentais orientadas para a 

prática do voluntariado e escolas 

contemporâneas. O trabalho buscou 

compreender como vem sendo 

realizada a produção de jovens 

escolares dispostos a práticas do 

voluntariado organizado e qual a 

importância em convocar a escola 

nesses agenciamentos. 

 

 

MORAES, Tania Ferreira. 

Associações Civis e escola pública 

em um bairro da periferia da 

cidade de São Paulo. Mestrado 

acadêmico em Educação. 

Universidade Nove de Julho. 

Analisa a relação entre educação não 

formal e educação formal no 

processo de inserção de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos na 

sociedade. 

 

 

NASCIMENTO, Antonio Coelho de 

Souza do. Dos muros da escola à 

abertura para a cidade. Mestrado 

acadêmico em Educação. 

Universidade Metodista de São 

Paulo.  São Bernardo do Campo-SP 

Esse trabalho se propõe à reflexão 

do espaço da escola no diálogo com 

a cidade, isto é, à possibilidade de 

protagonismo social no 

desenvolvimento do aluno. 
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APÊNDICE A - Trabalhos sobre a relação da escola com a sociedade 

encontrados no banco de teses e dissertações da CAPES (Continuação) 

Título Pesquisa 

PASSOS, Valmir Almeida. Educação 

de Jovens e Adultos: fatores e 

estratégias dos que permanecem e 

conseguem sucesso escolar. 

Mestrado acadêmico em Educação: 

História, Política, Sociedade. 

Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 

Analisa como foram construídos os 

processos de permanência e de 

sucesso escolar de um grupo de 

alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (E.J.A.) do município de 

Francisco Morato – uma cidade 

dormitório na região metropolitana de 

São Paulo, que possui um dos mais 

baixos I.D.H. (Índice de 

Desenvolvimento Humano) do 

estado, contrariando a perspectiva 

que relaciona a E.J.A. à evasão e ao 

fracasso escolar, frequentes em tal 

modalidade de ensino. 

 

 

PEREIRA, Fabiana da Silva. 

Vínculos organizacionais: estudo 

comparativo entre professores de 

escolas públicas e privadas do 

Ensino Fundamental e Médio no 

interior de Minas Gerais. Mestrado 

acadêmico em Administração. 

Faculdade Novos Horizontes, Belo 

Horizonte-MG. Biblioteca Depositária: 

Faculdade Novos Horizontes. 

Esta pesquisa volta-se para o aluno 

em situação de fracasso, que tem na 

baixa competência linguística (não a 

capacidade para fazer uso da língua 

em situações reais de vida, mas para 

responder às exigências requeridas 

pela escola) uma dificuldade central 

impeditiva do sucesso. 
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APÊNDICE A - Trabalhos sobre a relação da escola com a sociedade 

encontrados no banco de teses e dissertações da CAPES (Continuação) 

Título Pesquisa 

QUINTANA, Eduardo. No terreiro 

também se educa: relação 

candomblé-escola na perspectiva 

de candomblecistas. Doutorado em 

Educação. Universidade Federal 

Fluminense, Niterói-RJ. 

Objetiva discutir a relação da escola 

com o terreiro de candomblé a partir 

de referenciais teórico-metodológicos 

da Sociologia da Educação e do 

campo das religiões de matriz 

africana. Os resultados da pesquisa 

possibilitam afirmar que os 

entrevistados valorizam a 

escolarização dos filhos como 

espaço de aprendizagens 

instrumentais e de certificação. Para 

alguns deles a educação dada no 

terreiro é importante no processo de 

socialização. Eles se ressentem com 

a forma intolerante com que a escola 

trata sua religiosidade. 

 

 

RISTOW, Marcia Regina. Artes de 

prevenir: educação e saúde pelas 

visitadoras sanitárias no Paraná 

(1920-1940). Doutorado em 

Educação: História, política, 

Sociedade. Pontifícia Universidade 

católica de São Paulo. 

Esta pesquisa tem como objetivos 

reunir uma memória escrita sobre a 

visitadora sanitária no Paraná, 

mostrar sua trajetória incrustada em 

costumes e racionalidades 

administrativas da educação e da 

saúde pública, descrever momentos 

em que os costumes estiveram ao 

lado da ordem disciplinar, bem como 

descrever a criação de papéis sociais 

para a visitadora sanitária no estado 

do Paraná nas décadas de 1920-

1940.  
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APÊNDICE A - Trabalhos sobre a relação da escola com a sociedade 

encontrados no banco de teses e dissertações da CAPES (Continuação) 

Título Pesquisa 

SILVA, Elson Alves da. A Educação 

diferenciada para o fortalecimento 

da identidade quilombola: estudo 

nas comunidades remanescentes de 

quilombos do Vale do Ribeira. 

Mestrado acadêmico em Educação: 

História, Política e Sociedade. 

Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo. 

Estuda o processo de Educação 

Diferenciada na Escola Estadual 

Quilombola E. E. Maria Antônia 

Chules Princesa, localizada no Vale 

do Ribeira, município de Eldorado-

SP. Analisa os embates de 

lideranças com representantes da 

Secretaria de Educação no município 

de Eldorado, exigindo uma escola 

diferenciada para o atendimento das 

crianças e jovens das comunidades 

quilombolas. 

 

 

 

SILVA, Lincoln Tavares. Sentidos da 

relação escola-comunidade: 

permanências e potencialidades. 

Doutorado em Educação. 

Universidade de São Paulo. 

Tem como objetivo captar os 

sentidos atribuídos por membros de 

escolas e comunidades do estado do 

Rio de Janeiro ao que denominamos 

relação escola-comunidade. 
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APÊNDICE A - Trabalhos sobre a relação da escola com a sociedade 

encontrados no banco de teses e dissertações da CAPES (Conclusão) 

Título Pesquisa 

SOARES, Kelma Jaqueline. A 

pobreza e educação formal: a 

relação entre pobreza e política 

educacional no Distrito Federal. 

Mestrado acadêmico em Política 

Social. Universidade de Brasília. 

Analisa a relação entre pobreza e 

educação no âmbito escolar e, a 

partir disso, busca entender os 

motivos que afastam os alunos mais 

pobres do sucesso escolar no âmbito 

do Ensino Fundamental do Distrito 

Federal. 

 

 

 

VILELA, Maria Aparecida Augusto 

Satto. Semear educação e colher 

saúde. 1º CONGRESSO NACIONAL 

DE SAÚDE ESCOLAR. (São Paulo, 

1941). Doutorado em Educação: 

História, Política, Sociedade. 

Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 

Analisa a relação entre saúde e 

educação nos anos 1920 e 1940, e 

identifica os discursos oficiais do 

governo Vargas e os discursos 

utilizados por médicos e educadores 

em relação à saúde e à saúde 

escolar durante a periodização 

proposta. 
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APÊNDICE B - Relação de trabalhos sobre Educação Social/Pedagogia 

Social selecionados no site da ANPED - Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Continua) 

Título Pesquisa 

AZEVEDO, Alexandre Ramos de. Os 

espíritas e Anália Franco: práticas 

de assistência e escolarização da 

infância no início do século XX. 

UFRJ. In: 31ª REUNIÃO NACIONAL 

DA ANPED –19 a 22 de outubro de 

2008, Caxambu – MG. 

Pesquisa sobre a atuação dos 

espíritas nos campos da assistência 

e educação da infância. Aborda a 

história dos abrigos espíritas 

dedicados à infância, bem como a 

ação de Anália Franco, espírita, 

considerada uma das pioneiras no 

campo da educação infantil em São 

Paulo. Demonstra como se deram as 

práticas espíritas de assistência e 

escolarização da infância, mostrando 

sua origem, as primeiras iniciativas e 

o que motivou o interesse dos 

espíritas por essas práticas. 

 

 

DAYRELL, Juarez; REIS, Juliana. 

Juventude, pobreza e ações 

socioeducativas no Brasil. 

UFMG/UFSCAR. In: 30ª REUNIÃO 

NACIONAL DA ANPED – 7 a 10 de 

Outubro de 2007, Caxambu – MG. 

Fala sobre a natureza socioeducativa 

de uma ação pública dirigida a jovens 

pobres na periferia da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, 

discutindo os seus significados no 

ponto de vista dos jovens e o caráter 

do protagonismo juvenil proposto em 

sua elaboração. Tem como foco a 

análise do programa Agente Jovem 

em sua dimensão educativa, 

comparando-o com a forma escolar. 
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APÊNDICE B - Relação de trabalhos sobre Educação Social/Pedagogia 

Social selecionados no site da ANPED - Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Continuação) 

Título Pesquisa 

FONSECA, Sérgio César da. Do 

abandonado ao menor: o caso do 

Instituto Disciplinar em São Paulo 

(1903-1927). USP/FFCL-RP. In: 30ª 

REUNIÃO NACIONAL DA ANPED – 

7 a 10 de Outubro de 2007, Caxambu 

– MG. 

Demonstra como nas primeiras 

décadas do século XX (no Brasil) 

mudaram a forma de conceituar o 

abandono e as instituições de 

assistência à infância devido à 

caracterização do menor. Mostra 

como essa mudança de conceito e a 

forma de lidar resultaram em 

instituições voltadas à crianças e 

adolescentes “abandonados”, e 

problematiza os termos empregados 

à esta população, como “viciosos”, 

“delinquentes” e “vadios”, expressões 

da época. Apresenta o Instituto 

Disciplinar do Tatuapé, instituição 

criada na cidade de São Paulo, que 

desempenhou, papel relevante 

(segundo o autor) na tutela e 

correção de crianças e adolescente 

tidos como menores. 
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APÊNDICE B - Relação de trabalhos sobre Educação Social/Pedagogia 

Social selecionados no site da ANPED - Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Continuação) 

Título Pesquisa 

GRACE, Simone. Desempenho e 

atividade extraescolar: novas 

desigualdades? – 

FCH/FUMEC/Membro do 

PRODOC/FAE/UFMG e do 

Observatório da Juventude da 

FAE/UFMG. In: 36ª REUNIÃO 

NACIONAL DA ANPED – 29 de 

setembro a 02 de outubro de 2013, 

Goiânia-GO. 

O texto busca compreender as 

desigualdades escolares que 

envolvem a escolarização do novo 

público que tem tido acesso ao 

Ensino Médio. Analisa as questões: 

a) os jovens estudantes do Ensino 

Médio têm apoio para realização de 

tarefas extraescolares? b) os jovens 

estudantes percebem interesse de 

seus familiares na sua vida escolar? 

Utiliza dados de pesquisa realizada 

entre os anos de 2010 e 2011 em 

uma escola pública de Ensino Médio 

(no turno matutino) localizada na 

região norte de Belo Horizonte para 

avaliar o desempenho escolar dos 

alunos pesquisados. 

 

 

GROPPO, Luís Antônio. A gênese 

do campo das práticas 

socioeducativas no Brasil: 

Educação Popular, Educação Formal 

e Pedagogia Social. In: 36ª 

REUNIÃO NACIONAL DA ANPED – 

29 de setembro a 2 de outubro de 

2013, Goiânia-GO. 

Aborda como se dá um conjunto de 

práticas socioeducativas (Educação 

Social, Educação Comunitária, 

Educação Sociocomunitária, 

Pedagogia Social, entre outras) e seu 

campo de atuação, bem como as 

formas que estas pedagogias se 

relacionam com a escola. 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

APÊNDICE B - Relação de trabalhos sobre Educação Social/Pedagogia 

Social selecionados no site da ANPED - Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Continuação) 

Título Pesquisa 

HENDRIX, Izabela; DINIZ, 

Margareth. Os desafios da 

formação docente para lidar com a 

diversidade e a inclusão. 

UNICENTRO. 34ª REUNIÃO 

NACIONAL DA ANPED – 2 a 5 de 

Outubro de 2011, Natal – RN. 

Partindo da diversidade presente nas 

escolas hoje e dos constantes 

questionamentos que se colocam à 

educação, emerge um novo 

conhecimento escolar, que passa a 

exigir múltiplas habilidades do 

professor. As autoras analisam que 

tipo de formação requer o professor 

para lidar com tantas situações 

decorrentes da diversidade e das 

políticas de inclusão em curso no 

Brasil, bem como os recursos 

internos/subjetivos que precisam 

mobilizar em si para ensinar aos 

alunos. 

 

 

LEONARDI, Paula. Da constituição 

de um campo científico: uma 

análise das tensões e disputas em 

torno das interpretações das práticas 

educativas da Igreja Católica. In: 33ª 

REUNIÃO NACIONAL DA ANPED – 

17 a 20 de Outubro de 2010, 

Caxambu – MG. 

Discorre sobre capacidade de 

adaptação e vitalidade da Igreja 

Católica em algumas regiões como 

América, África e Ásia, e seus efeitos 

sociais ainda visíveis em países 

como a França. Discute sobre a 

constituição do campo de estudos 

acadêmicos que assume como objeto 

de preocupação as relações entre a 

Igreja Católica e a educação. 
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APÊNDICE B - Relação de trabalhos sobre Educação Social/Pedagogia 

Social selecionados no site da ANPED - Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Continuação) 

Título Pesquisa 

NASCIMENTO, Ester Fraga Vilas 

Bôas Carvalho do. Associações 

voluntárias, missões protestantes 

e a história da educação. Unit. In: 

31ª REUNIÃO NACIONAL DA 

ANPED –19 a 22 de outubro de 

2008, Caxambu – MG. 

Apresenta uma leitura sobre o tema 

das associações voluntárias a partir 

de uma matriz teórica. O trabalho 

está embasado no conceito de 

cultura de Norbert Elias, que a 

compreende como tudo aquilo que 

distancia o homem da natureza. A 

cultura diz respeito às práticas 

sociais, as quais são 

fundamentalmente civilizatórias 

abrangendo os âmbitos educacional, 

econômico, religioso, artístico, 

político, moral e técnico. 

Problematiza o tema utilizando como 

referência vários autores, entre eles 

Weber (2002), Elias (1993), James 

(1963), Pierre Bastian (1993, 1994) e 

Tocqueville (2001). Tem como 

objetivo discutir a atuação dos 

missionários da igreja protestante. 
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APÊNDICE B - Relação de trabalhos sobre Educação Social/Pedagogia 

Social selecionados no site da ANPED - Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Continuação) 

Título Pesquisa 

NOGUEIRA, Makeliny Oliveira 

Gomes; BOCK, Ana Mercês Bahia. A 

presença da dimensão 

sociopolítica no trabalho de 

formação de professores. PUC-SP. 

32ª REUNIÃO NACIONAL DA 

ANPED – 4 a 7 de Outubro de 2009, 

Caxambu – MG. 

Este estudo teve como objetivo 

pesquisar a presença da dimensão 

sociopolítica no trabalho de formação 

do docente-formador, trazendo para 

o debate a reflexão sobre a finalidade 

do trabalho educacional. Nessa 

pesquisa, o autor partiu do princípio 

que o trabalho de todo professor 

apresenta uma dimensão 

sociopolítica, pois segundo ele, em 

qualquer trabalho de educação há 

implícita ou explicitamente uma 

relação entre educação e sociedade, 

que se expressa na finalidade do 

trabalho desenvolvido. A questão que 

se coloca é identificar, por meio da 

“voz” do docente-formador, a clareza 

que ele tem da presença dessa 

dimensão no trabalho de formação 

que realiza em cursos de graduação 

em Pedagogia, e quais aspectos ele 

apresenta para caracterizar essa 

presença. 
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APÊNDICE B - Relação de trabalhos sobre Educação Social/Pedagogia 

Social selecionados no site da ANPED - Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Continuação) 

Título Pesquisa 

OLIVEIRA, Maria. Waldenez de; 

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. 

Processos educativos em práticas 

sociais: reflexões teóricas e 

metodológicas sobre pesquisa 

educacional em espaços sociais. 

UFSCAR. 32ª REUNIÃO NACIONAL 

DA ANPED – 4 a 7 de Outubro de 

2009, Caxambu – MG. 

As autoras dissertam sobre os 

processos educativos decorrentes da 

prática da extensão popular 

desenvolvida por quatro alunas de 

Engenharia Ambiental de uma 

universidade em Uberaba-MG junto 

às crianças de uma escola pública do 

mesmo município.  Demonstra como 

as alunas socializam o conhecimento 

acadêmico por elas apreendido 

questionando e ressignificando os 

sentidos da aula, do ser professor, se 

propondo um fazer e pensar diferente 

e conjunto, na tentativa de buscar a 

transformação da realidade que é 

percebida como ecologicamente 

inadequada para a sobrevivência das 

pessoas e de outras formas de vida. 

 

PAIVA, Jacyara Silva de. 

(Sobre)Vivências: sendo crianças e 

adolescentes em situação de rua 

junto a educadores sociais. UFES. 

31ª REUNIÃO NACIONAL DA 

ANPED –19 a 22 de outubro de 

2008, Caxambu – MG. 

Reflete sobre o fenômeno de 

crianças e adolescentes em situação 

de desamparo e abandono no país e 

destaca a urgência e a importância 

em pesquisar essa temática. O artigo 

foi elaborado com base na 

dissertação de mestrado 

desenvolvida pela autora, que tem 

como objetivo estudar a gênese (o 

que é) e a interdinâmica indissociável 

à gênese (como é) do ser humano, 

criança ou adolescente em situação 

de rua, nos modos como eles se 

(des)velam, aparecem e permitem 

ser capturados pelo olhar  da 

pesquisadora. 
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APÊNDICE B - Relação de trabalhos sobre Educação Social/Pedagogia 

Social selecionados no site da ANPED - Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Continuação) 

Título Pesquisa 

PINHEIRO, Leandro Rogério. 

Trajetórias de uma prática, história 

de um campo: narrativa sobre o 

trabalho de educadores sociais em 

Porto Alegre. UNISINOS. In: 32ª 

REUNIÃO NACIONAL DA ANPED – 

4 a 7 de Outubro de 2009, Caxambu–

MG. 

O texto analisa a história de uma 

instituição que desenvolve Educação 

Social, destacando seus 

entrelaçamentos com a produção do 

espaço social de atuação de 

educadores na assistência social em 

Porto Alegre. Narra a vivencia dos 

educadores, bem como as 

correlações de força que se dão no 

campo de atuação de uma 

localidade, desde o que foi enunciado 

pelos sujeitos de práticas educativas 

numa atuação comunitária e 

municipal. O autor analisou as 

narrativas como constituintes da 

formação dos educadores, 

observando-os como interlocutores 

integrados e atuantes na produção 

social da instituição e de seu 

contexto. 

 

 

PRÍNCEPE, Lisandra Marisa; 

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso 

de. Necessidades formativas de 

educadores que atuam em 

projetos de educação não formal. 

PUC-SP. 34ª REUNIÃO NACIONAL 

DA ANPED – 2 a 5 de Outubro de 

2011, Natal – RN. 

O objetivo desta pesquisa foi 

investigar as necessidades 

formativas de educadores sociais que 

atuam em duas Organizações Não-

Governamentais que desenvolvem 

projetos de educação não formal no 

contraturno escolar. O autor buscou 

identificar os principais desafios 

enfrentados pelos educadores em 

suas práticas cotidianas, a forma 

como respondem aos desafios e as 

necessidades formativas para melhor 

enfrentá-los. 
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Relação de trabalhos selecionados no banco de teses da CAPES 
(Continua) 

Título Pesquisa 

BELLINTAO, Roberta. Professores 

visitam a casa de seus alunos: 

uma experiência interpretada à luz da 

Pedagogia Social. Dissertação de 

Mestrado. Universidade de São 

Paulo, 2012. 

Dissertação de mestrado que faz 

uma releitura de uma prática 

educacional ocorrida no interior da 

Pedagogia Escolar à luz dos 

princípios da Pedagogia Social, 

visando descobrir aproximações 

entre os referenciais que versam 

sobre ambas, com ênfase nas 

relações entre o professor e o 

educador social. A investigação foi 

pautada na análise de experiências 

de professores da rede municipal de 

ensino do município de Taboão da 

Serra-SP. Esses professores 

realizam visitas às residências de 

seus alunos. 

CARMO, Marcia Amaral Domingos 

do. Olhar docente sobre o trabalho 

em grupo e a Pedagogia Social: 

uma contribuição. Dissertação de 

Mestrado. UNISAL – Americana, 

2001. 

Dissertação de mestrado que 

pesquisa uma atividade em grupo 

como uma estratégia possível de 

administrar conflitos de socialização 

escolar. Aborda o trabalho em grupo 

e suas especificações, e verifica 

como a Pedagogia Social se 

relaciona com o trabalho em grupo; 

apresentando a contribuição docente 

a partir de pesquisas com alunos e 

professores. 
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Relação de trabalhos selecionados no banco de teses da CAPES 

(Continuação) 

Título Pesquisa 

COSTA, Artur Agostinho Rodrigues 

Pereira da. Cinquenta anos de 

Educação Social: Percepções dos 

contributos de uma escola 

“ímpar”. Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação. Centro de 

Estudos Superiores de Alcobaça, 

Universidade de Coimbra, 2012. 

Trata-se de uma dissertação de 

mestrado que pesquisa a obra 

desenvolvida de Educação Familiar 

Rural e educadoras sociais formadas 

na Escola de Formação Social Rural 

de Leiria, durante a segunda metade 

do século XX. O autor destaca as 

características de uma escola que 

proporcionou uma formação pioneira, 

de intervenção social, antecipando-se 

ao serviço social e contribuindo para 

uma melhoria das condições de vida 

das populações mais necessitadas 

em Portugal. 

MACHADO, Malge de Camargo. 

Entoações de subjetivação: relação 

entre escolas e Centros de Atenção 

Psicossociais infanto-juvenis. Tese 

de Doutorado. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, 2012. 

Tese de doutorado que analisa o 

desenvolvimento de um projeto 

interdisciplinar entre Psicologia, 

Informática e Pedagogia que ocorre 

em escolas municipais, articulada 

com um projeto denominado Escrita 

Criativa em um Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil (CAPSi) no 

município de Novo Hamburgo-RJ. 

MORAES, Cândida Andrade de. Por 

uma Pedagogia Social: práticas 

pedagógicas em escolas para jovens 

em privação de liberdade em 

Salvador. Dissertação de Mestrado. 

Universidade do Estado da Bahia, 

2011. 

Dissertação de mestrado que 

pesquisa escolas localizadas nas 

Unidades de Medida Socioeducativa 

de Internação, com foco na prática de 

professores. Analisa a experiência 

pedagógica de uma escola na 

Fundação Casa de Salvador (Bahia), 

comparando–a com a experiência da 

Fundação Casa de São Paulo. 
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Relação de trabalhos selecionados no banco de teses da CAPES 

(Conclusão) 

Título Pesquisa 

PAIVA, Jacyara Silva de. 

Compreendendo as vivências e 

experiências produzidas na 

Educação Social de rua: 

desvelamentos pertinentes ao 

educador social de rua. Tese de 

doutorado. Universidade Federal do 

Espírito Santo, 2011. 

Tese de doutorado que busca 

compreender o que é e como é ser 

educador social de rua, e analisa 

suas vivências fora do espaço 

escolar. Busca a investigação dos 

sentidos, dos discursos e das 

práticas que os educadores sociais 

de rua produzem acerca das 

legislações garantidoras de direitos e 

dos seus educandos como sujeito de 

direitos através da Lei nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

TAVARES, Andreza Maria Batista do 

Nascimento. O pedagogo como 

agente de transformação social 

para além dos muros escolares. 

Tese de Doutorado. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 

2010. 

Tese de doutorado que investiga a 

atuação do pedagogo na Educação 

Social em espaços não escolares. 

Busca compreender o lugar e o fazer 

do “pedagogo social” para oferecer 

reflexões de práxis e de formação 

que ampliem as possibilidades da 

prática educativa social em espaços 

não escolares, por meio de uma 

investigação sobre a atuação dos 

denominados Pedagogos 

Educadores Sociais, junto à 

Prefeitura Municipal de Natal, no Rio 

Grande do Norte. 
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Relação de trabalhos selecionados no site da Scielo (Continua) 

Título Pesquisa 

BAPTISTA, Isabel. Ética e Educação 

Social: Interpelações de 

contemporaneidade. Pedagogia 

Social. Revista Interuniversitaria. 

n. 19, pp. 37-49, 2012. Sociedad 

Iberoamericana de Pedagogía Social 

- Sevilla, España. 

O artigo aborda os princípios de 

racionalidade “socioeducacional” 

equivalentes à utopia do humano no 

contexto da sociedade educativa. 

Ttem como perspectiva os desafios e 

ações pedagógicas dos educadores 

sociais à luz de uma concepção de 

ética, valorizada nas dimensões 

teleológica, deontológica e 

prudencial. 

BAPTISTA, Isabel; CARVALHO, 

Adalberto Dias de. A Pedagogia 

Social na revalorização do estatuto 

antropológico do sujeito. Pedagogia 

Social. Revista Interuniversitaria, 

n. 10, pp. 181-193, dez. 2003, 

Sociedad Iberoamericana de 

Pedagogía Social – Sevilla, España. 

Disserta sobre o reconhecimento do 

estatuto e da figura antropológica do 

sujeito no quadro da 

contemporaneidade, e justifica que a 

Pedagogia Social seja interpelada a 

partir de uma filosofia da educação e 

de uma ética.  As autoras 

fundamentam esta posição propondo 

revisitar alguns dos pressupostos do 

humanismo, evidenciando os valores 

de referência de uma intervenção 

socioeducativa centrada nos sujeitos 

e em seus desejos, problemas, 

dilemas e mistérios. 

GOHN, Maria da Glória. Educação 

não formal na Pedagogia Social. 1º 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

PEDAGOGIA SOCIAL.  Mar. 2006. 

O texto contribui com a reflexão 

sobre a chamada Educação Não-

Formal e seu papel educativo nos 

marcos da Pedagogia Social. 
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Relação de trabalhos selecionados no site da Scielo (Continuação) 

Título Pesquisa 

MACHADO, Evelcy Monteiro. A 

Pedagogia Social: diálogos e 

fronteiras com a educação não-

formal e educação sócio comunitária. 

In: Anais do II CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA 

SOCIAL. São Paulo: USP, 2008. 

O artigo faz um resgate histórico do 

conceito e da prática da Pedagogia 

Social e a apresenta a partir da 

diversificada forma como se efetiva 

em vários países, destacando não 

haver consenso em relação à sua 

organização e concepção. Trata 

também da presença da Pedagogia 

Social na América Latina, onde ainda 

é pouco conhecida como abordagem 

teórica e qualificação profissional 

regular. 

MARTINS, Ernesto (1996). A 

Existência de uma Pedagogia Social 

ou Educação Social em Portugal 

(Séc. XIX – XX). In: Ata do 2º 

ENCONTRO DE HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DA 

EDUCAÇÃO. Braga, 8-9 de 

Novembro - Fazer e ensinar história 

da educação: atas, p. 251-270. 

Braga. ISBN 972-8098-32-4. 

O autor aborda as problemáticas 

socioeducativas da proteção, 

prevenção e reeducação das 

crianças em conflito e situação social 

de vulnerabilidade ao longo dos 

séculos XIX e XX, defendendo a 

existência de uma Pedagogia Social 

e Educação Social com crianças e 

adolescentes em Portugal. Defende 

que a Pedagogia Social integra uma 

perspectiva descritiva e analítico-

interpretativa no âmbito da teoria da 

educação escolar e da História da 

Educação Social por preocupar-se 

com a assistência educativa e 

reeducativa da infância e juventude 

com problemas de vulnerabilidade na 

sociedade, incluindo o que ele 

denomina como delinquência. 
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Relação de trabalhos selecionados no site da Scielo (Continuação) 

Título Pesquisa 

OLIVEIRA, Walter Ferreira de. 

Educação Social de rua: bases 

históricas, políticas e pedagógicas. 

História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 14, 

n.1, p.135-158, jan./mar. 2007. 

O artigo faz uma abordagem sobre a 

Educação Social de rua como 

sistema pedagógico, retratando o 

conceito e seu  histórico na América 

Latina e no Brasil. Faz referência aos 

educadores sociais da Pastoral da 

Criança e do Adolescente e o 

trabalho pioneiro na Praça da Sé.  

RIBEIRO, Marlene. Exclusão e 

Educação Social: conceitos em 

superfície e fundo. Educação Social, 

Campinas, vol. 27, n. 94, p. 155-178, 

jan./abr. 2006. 

O artigo aborda a relação entre 

exclusão e Educação Social. Oferece 

elementos que permitam uma 

discussão sobre a realidade e as 

concepções de exclusão/inclusão e 

Educação Social, desvendando 

ideologias e interesses que as 

informam. Revela que existe uma 

disputa entre projetos sociais e 

educacionais contraditórios, que 

resulta de estratégias de combate à 

exclusão e promotoras de inclusão 

encarnadas em concepções e 

práticas de Educação Social, como 

resposta às demandas de políticas 

sociais públicas provenientes das 

populações de crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade.  

VIEIRA, Ricardo Manoel das Neves; 

VIEIRA, Ana Maria Sousa Neves. A 

escola e a Educação Social: 

narrativas (auto)biográficas sobre a 

mediação sociopedagógica. IV 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA. 

Universidade de São Paulo, 2010. 

Os autores discorrem sobre o debate 

em torno da mediação na esfera da 

escola, cujo contexto envolve não 

apenas os habituais agentes da 

comunidade escolar (professores, 

alunos e famílias), como também 

recentes agentes educativos, aos 

quais são atribuídos um novo papel. 

Trata-se da figura do mediador 

sociopedagógico. 
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Relação de trabalhos selecionados em sites de busca no google.com.br 
(Continua) 

Pesquisa Título 

BAPTISTA Isabel. CARVALHO, 

Adalberto Diaz. Educação Social: 

Fundamentos e estratégias. Porto 

Editora, 2004. 

O texto procura trazer ao leitor 
uma panorâmica sobre as 
grandes linhas da investigação 
teórica e operacional na área da 
Educação Social, e sobre um 
conjunto de preocupações no 
campo da organização e 
implementação das estratégias 
de intervenção. 

LIMA, João Francisco Lopes de. 

Pestalozzi: o Romantismo e o 

nascimento da Pedagogia Social. 

Revista Ciências e Letras, n. 47, p. 123-

135, Porto Alegre, jan./jun. 2010. 

O artigo analisa a contribuição do 
educador suíço Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746-1825) para a 
formulação do pensamento 
pedagógico moderno e, em 
particular, para o surgimento da 
Pedagogia Social. Destaca o 
contexto do pensamento do autor 
sobre educação situando-o entre 
influências iluministas e 
românticas, e os fundamentos de 
sua proposta educacional de 
formação integral, calcadas numa 
pedagogia intuitiva, que vincula 
formação moral e formação 
religiosa e que vê na educação 
dos mais pobres uma 
possibilidade de redenção social, 
a partir de uma educação 
profissionalizante. 

SILVA, Daniel Monteiro da. ONGs e 

escolas públicas básicas: os pontos de 

vista de docentes e "educadores (as) 

sociais". Dissertação de mestrado. 

Universidade de São Paulo. 

Dissertação de mestrado que 
examina a hipótese de que existe 
uma importante contribuição das 
ONGs com relação ao 
desempenho das escolas na 
formulação de seus programas e 
projetos. Desta forma, as ONGs 
estimulam os estudantes a 
frequentar a escola, mas 
invalidam ações realizadas pelas 
próprias escolas. 
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Relação de trabalhos selecionados em sites de busca no google.com.br 

(Continuação) 

Pesquisa Título 

ZANELLA, Maria Nilvane. As bases 

teóricas da Socioeducação nas teorias 

não críticas. Revista Diálogos: pesquisa 

em extensão universitária. IV 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

PEDAGOGIA SOCIAL: DOMÍNIO 

EPISTEMOLÓGICO. Brasília, v.18, n.1, 

dez. 2012. Disponível em: 

<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RD

L/article/viewFile/3921/2398http://portalre

vistas.ucb.br/index.php/RDL/article/viewFi

le/3921/2398>. Acesso em 8 jan. 2016. 

O artigo tem como objetivo 
desvelar as bases teóricas da 
Educação Social liberal, e é 
estruturado a partir da análise de 
27 estudos que sistematizaram 
práticas e metodologias de 
atendimento do adolescente em 
situação de conflito com a lei no 
Brasil. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 
dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continua) 

Pesquisa Título 

AMARAL, Marilia dos Santos. Essa 

boneca tem manual: práticas de si, 

discursos e legitimidades na 

experiência de travestis 

iniciantes. Mestrado acadêmico em 

Psicologia. Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

 

*O trabalho não aborda a relação 

com a escola. 

O trabalho investiga as 

travestilidades a partir do discurso 

das pessoas que desejam tornar-se 

travesti - conhecidas como novatas, 

iniciantes, ninfetas e novinhas. Trata-

se de uma escrita de inspiração 

etnográfica em que são tecidas 

entrevistas, experiências e diálogos 

com travestis com idades entre 15 e 

21 anos durante experimentação de 

pesquisa pelas ruas, pensões, 

moradias e ONGS da cidade de 

Florianópolis e em espaços virtuais 

como blogs e o facebook. São 

discutidas neste trabalho, além das 

condições de possibilidades da 

(re)invenção das novas 

travestilidades, de que forma são 

sinalizadas a expansão dos espaços 

de (re)existência e (re)criação de si 

mesma para aquelas que desejam 

tornar-se travesti sob novos e 

também hegemônicos critérios éticos, 

estéticos e políticos. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

ASSIS, Neiva de.Jovens, arte e 

cidade: (im)possibilidades de 

relações estéticas em programas de 

contraturno escolar, 2011. 

Mestrado acadêmico em 

Psicologia.Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis. 

 

*O trabalho não aborda a relação 

da ONG com a escola. Trata-se de 

um trabalho na ONG. 

O trabalho investiga os sentidos das 

atividades artísticas para jovens 

participantes de um programa de 

contraturno escolar. O locus inicial da 

pesquisa foi uma organização 

educativa não governamental no 

município de Blumenau e os sujeitos 

os educadores de arte, o 

coordenador da ONG e jovens com 

idades entre 10 e 14 anos que 

frequentavam a ONG. Como 

resultados constatou-se que, apesar 

de significativas diferenças da ONG e 

escola, o contraturno escolar ainda 

manteve práticas de domesticação e 

controle, reafirmando-se como 

espaço instituído. No entanto, os 

jovens investigados resistiram às 

amarras da institucionalização, 

criaram estratégias de vivência e de 

encontro com os outros, e ali criaram 

e recriaram a si mesmos. Apresenta 

como resultado a necessidade de 

abrir mão do conceito cristalizado da 

juventude, da divisão em faixas 

etárias, e de se assumir uma posição 

em favor da opção de compreendê-

los em suas interações com a cidade, 

seus espaços, trajetos e a 

possibilidade de uma educação 

estética também no contexto urbano. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

CASTRO, Livia Maria Duarte de. 

Valores humanos na escola: em 

busca de sensibilidade nas práticas 

docentes. Mestrado acadêmico em 

Educação. Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, 2012. 

 

*Não trata da relação escola e ONG 

O trabalho investiga a reflexão dos 

valores humanos a partir das práticas 

docentes de professores da Escola 

Liceu Domingos Sávio. O principal 

questionamento é como ocorre a 

prática docente quanto à educação 

em valores humanos, a partir da 

proposta do programa Cinco Minutos 

em Valores Humanos, que oferece 

subsídios às escolas através de 

material impresso ou disponível para 

“downloads”, para que possam 

desenvolver nesses espaços 

atividades que contribuam para a 

formação humana, o que favorece a 

construção de uma cultura de paz.  

O trabalho desenvolvido aponta que 

os docentes, em sua maioria, têm 

percebido a importância dos valores 

humanos no seu fazer pedagógico, 

contribuindo inclusive no que se 

refere a repensar aspectos pessoais 

da sua vida cotidiana. A proposta do 

programa é ressaltada positivamente, 

pois é uma metodologia de fácil 

aplicação, cabendo apenas fazer 

algumas adequações com relação às 

histórias utilizadas. Assim, o trabalho 

tem contribuído com docentes e 

discentes, levando-o a uma nova 

maneira de agir, mais solidária e 

respeitosa com as outras pessoas. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

CORREA, Juliana de Melo. Inglês 

escola (a)fora: representações de 

professor, aluno e língua 

estrangeira em uma ONG para o 

ensino de língua inglesa. Mestrado 

acadêmico em Estudos Linguísticos e 

Literários em Inglês. Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

*O trabalho não aborda a relação 

da ONG com a escola. Trata-se de 

um trabalho que analisa o que tem 

de diferente nas aulas de um curso 

de inglês desenvolvido pela ONG 

com a escola. 

O trabalho investiga as 

representações de aluno e professor 

de língua inglesa presentes nos 

dizeres de voluntários de uma ONG 

que promove o ensino de inglês. 

A análise permitiu observar o uso de 

metáforas espaciais na 

representação de aluno como aquele 

que, devido as suas carências, vive 

uma realidade diferente da do 

voluntário. Em algumas formulações, 

percebeu-se que o inglês ensinado 

pela ONG será oferecido aos alunos 

como outros itens o são - 

assistenciais. Ou seja, assim como 

cestas básicas são oferecidas a 

famílias que precisam de um mínimo 

de alimento, a organização oferece 

aos alunos o que acredita ser o 

mínimo de inglês necessário para 

que possam sobreviver em um 

mundo globalizado. Dessa forma, a 

escola regular e seu professor são 

representados, pelo não dito, como 

aqueles que não fornecem nem ao 

menos esse inglês elementar 

disponibilizado pela organização. 

Apesar de ser representado como 

pouco, o inglês ensinado pelos 

voluntários é caracterizado como 

suficiente para os jovens atendidos. 

Não há, nas falas analisadas, a 

expectativa de que esses jovens 

possam prosseguir seus estudos 

após o Ensino Médio e ingressar em 

uma universidade de qualidade, caso 

assim desejem. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

GRANUZZIO, Patricia Magri. 

Processo de significação de 

professores sobre a 

homossexualidade em um 

programa de formação continuada 

na escola pública. Doutorado em 

Educação. Universidade Metodista 

de Piracicaba, 2012. 

 

*O trabalho trata da relação da 

escola com a ONG 

O trabalho investiga o binômio 

“formação continuada e 

homossexualidade” por meio de um 

processo realizado por uma ONG no 

contexto de uma escola pública de 

Ensino Fundamental e Médio de uma 

cidade de porte médio do interior do 

estado de São Paulo. Tal formação 

foi centrada na sexualidade, com 

destaque para a temática da 

homossexualidade. Pode ser 

depreendida do trabalho a 

necessidade de ser estimulada na 

escola a sensibilização de 

professores e gestores, para que 

haja um real reconhecimento da 

educação pública como democrática 

e, consequentemente, a 

conscientização e o 

comprometimento diante deste 

conceito tão discutido e defendido na 

educação brasileira e tão ausente na 

prática escolar. Além disso, houve a 

constatação de que parcerias 

colaborativas podem contribuir para a 

reflexão sobre a percepção do outro, 

para que a alteridade passe a fazer 

parte do currículo, indo além de 

publicações e discursos oficiais. 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

LUBISCO, Anette Lopes. Parcerias 

entre voluntariado e escola na 

cena contemporânea. Mestrado 

acadêmico em Educação. 

Universidade Luterana do Brasil, 

Canoas-RS, 2012. 

 

*O trabalho não trata diretamente 

da relação da escola com a ONG e 

sim de uma ação em que a ONG 

demanda a escola para a 

mobilização de voluntários.  

O trabalho investiga e problematiza 

as parcerias firmadas entre 

instituições não governamentais 

orientadas para a prática do 

voluntariado e escolas 

contemporâneas. O trabalho buscou 

compreender como vem sendo 

realizada a produção de jovens 

estudantes dispostos à prática do 

voluntariado organizado e qual a 

importância em convocar a escola 

nesses agenciamentos. Como 

resultado da pesquisa, foi possível 

perceber que a produção de jovens 

dispostos a atuarem no voluntariado 

organizado está orientada para 

produzir sujeitos empresários de si, 

com capacidade de empreender por 

iniciativa própria, funcionando como 

gestores da microempresa que é sua 

vida. Ou seja, a produção de sujeitos 

dispostos ao voluntariado beneficiaria 

o próprio sujeito, fazendo crescer seu 

capital humano, desenvolvendo 

competências valorizadas no 

mercado de trabalho atual e 

capacitando-o para atuar como 

protagonista dentro da sociedade. 

Por outro lado, o voluntariado não 

favorece apenas os indivíduos que 

atuam como voluntários, mas 

também a própria comunidade, 

fazendo crescer o seu capital social. 

A escola é convocada a participar 

como parceira da ONG na captura de 

sujeitos jovens para a ação voluntária 

por conferir legitimidade aos projetos 

que acolhe. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

LUZ, Christian Linck da. Percepção 

ambiental de uma comunidade 

escolar sobre os juncais da Lagoa 

Itapeva Torres. Doutorado em 

Geografia. Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 2012. 

 

*Não trata da relação entre escola 

e ONG. 

O trabalho busca demonstrar que 

uma educação ambiental construída 

a partir da elaboração de mapas 

mentais, trabalho de campo e 

autoanálise do material elaborado 

permite, através da mediação do 

professor, uma ampliação do 

conhecimento sobre o local de 

vivência de determinada 

comunidade, constituindo um 

instrumento significativo no processo 

ensino-aprendizagem. Foram 

verificados os saberes dos alunos de 

duas turmas do sexto ano de uma 

escola municipal sobre os juncais da 

Lagoa Itapeva, objetivando analisar 

os aspectos que relacionavam os 

alunos com o ambiente e sua 

interpretação através das ilustrações 

dos mapas mentais. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

MARTINS, Bibiana Volkmer. A 

presença da ONG cidade para a 

construção de um planejamento 

urbano democrático em Porto 

Alegre. Mestrado acadêmico em 

Administração. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul 2011. 

 

*O trabalho não aborda a relação 

da ONG com a escola. Trata-se de 

um trabalho na ONG. 

O trabalho investiga as ações da 

ONG Cidade, uma defensora dos 

interesses urbano-ambientais das 

camadas mais vulneráveis da 

população - a fim de analisar em que 

medida sua presença na esfera 

pública contribui para que o 

planejamento urbano em Porto 

Alegre seja democraticamente 

construído. A pesquisa desvelou, de 

um lado, as dificuldades que a ONG 

Cidade tem enfrentado para se fazer 

ouvir nos canais formais de 

participação popular, estabelecidos 

para o debate relacionado às 

questões urbanas e, de outro, a 

cumplicidade do Estado com os 

interesses do capital. Evidencia-se 

que a ONG Cidade mantém sua 

autonomia política de ação diante do 

Estado e contribui para a construção 

democrática à medida que foca seu 

trabalho na articulação dos 

movimentos sociais em torno de 

alternativas de resistência ao modelo 

excludente apresentado pelo governo 

municipal. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

MEIRELES, Tatiane de Fatima 

Wanzeler. O desafio do pedagogo 

nos espaços de educação não 

formal. Mestrado acadêmico em 

Educação. Universidade Metodista 

de São Paulo, São Bernardo do 

Campo-SP, 2012. 

 

*Não trata da relação da escola 

com as ONGs. 

O trabalho investiga e analisa 

aspectos relevantes que envolvem a 

trajetória formativa e o processo de 

conquista e abrangência da atuação 

do pedagogo a partir de sua inserção 

em espaços de educação não formal. 

Considerando dados da investigação, 

é possível dizer que a educação não 

formal é uma modalidade de 

educação que vem se ampliando 

muito na sociedade atual. O 

aprofundamento da análise dos 

dados da pesquisa possibilitou 

chegar a considerações mais 

precisas do campo da educação não 

formal, além de trazer elementos 

para compreensão de sua 

importância nesse diversificado 

universo de atuação. 

MELLO, Roseli Egydio de. Rodas de 

leitura: uma prática de pesquisa para 

formação de leitores com estudantes 

de uma escola pública no município 

de Petrópolis. Mestrado acadêmico 

em Educação. Universidade Católica 

de Petrópolis, 2011. 

 

*Trata-se de um trabalho dentro da 

escola. Não é um trabalho que 

aborde a relação da escola com a 

ONG. 

 

O trabalho investiga o significado da 

leitura de textos literários por meio de 

rodas de leitura na formação de 

leitores em uma escola pública do 

município de Petrópolis. Os textos 

literários tiveram o mérito de permitir 

a descontração dos participantes da 

roda de leitura, permitindo um voo 

pelo imaginário sem a penalidade do 

erro, uma constante no regime 

escolar. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

MENDONÇA, Milena Siqueira 

Santos. Organizações de direitos 

humanos e ação coletiva 

transnacional: análise do caso da 

conectas-direitos humanos. Mestrado 

acadêmico em Administração. 

Universidade Federal da Bahia, 

Salvador-BA. 

 

*Não trata da relação da escola 

com as ONGs. 

O trabalho investiga a interface entre 

os processos de globalização e o 

campo dos Direitos Humanos, 

analisando seus impactos nas 

relações transnacionais envolvendo 

atores estatais e não estatais, 

principalmente no âmbito da ordem 

mundial pós-Guerra Fria. Através do 

estudo de caso de uma Organização 

Não Governamental (ONG), a 

Conectas-Direitos Humanos, 

demonstra-se que estes “novos” 

atores se mobilizam e se interligam 

pela promoção e proteção dos 

Direitos Humanos para além do 

cenário político doméstico, 

construindo relações transnacionais 

cada vez mais densas em fluxos e 

redes de denúncia, monitoramento e 

contestação.  

PAPINEANU, Sulce Neide de Lima. 

A comunicação de ONGs e a 

cultura do consumo - a publicidade 

da Fundação S.O.S. Mata Atlântica. 

Mestrado acadêmico em 

Comunicação e Práticas de 

Consumo. Escola Superior de 

Propaganda e Marketing, 2011. 

 

*O trabalho não aborda a relação 

da ONG com a escola. Trata-se de 

um trabalho na ONG. 

 

O trabalho investiga os discursos 

publicitários de ONGs, produtos 

consumidos de forma simbólica na 

busca das prováveis mutações e 

interações desses com a cultura de 

consumo. A análise demonstrou a 

existência de uma zona de tensão 

entre o discurso publicitário e a 

missão da ONG. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

PASSOS, Tadeu Ferreira. Caminhos 

da educação integral: histórico, 

reflexões e desafios. Mestrado 

profissional em Desenvolvimento 

Humano e Responsabilidade Social. 

Fundação Visconde de Cairu, 

Salvador, 2012. 

 

*Trata-se de um projeto de 

educação integral em uma ONG. 

Não aborda a relação da escola 

com ONG.  

O trabalho investiga o papel da 

educação integral no 

desenvolvimento humano e na 

inclusão social do ser humano; as 

contribuições da educação integral 

na formação e desenvolvimento de 

crianças e jovens em uma ONG. 

Constata-se que os conceitos de 

educação integral, desenvolvimento 

humano e inclusão social são 

interligados, numa relação 

dependente e condicional para 

desenvolvimento do ser humano. 

Constata-se também que a educação 

integral da ONG “X”, ao oferecer 

apoio pedagógico, orientação 

educacional e noções de ética e 

cidadania, mantém crianças e jovens 

na escola, evitando que fiquem nas 

ruas. Conclui-se que a educação 

integral contribui para a formação do 

ser humano na sua totalidade, porém 

é necessário que a ONG “X” reavalie 

conceitos, práticas e metodologias; 

trabalhe com indicadores de 

avaliação comportamental, social e 

espiritual; realize acompanhamento 

escolar, reuniões de pais, alunos e 

sociedade; e que avalie os impactos 

desta educação na vida dessas 

crianças e jovens. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

POMPEIA, Silvia Maria. Escola, 

organização social e família: um 

diálogo possível. Doutorado em 

Educação (Psicologia da Educação). 

Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 

 

*Trata-se de um projeto de 

interação entre a escola e outras 

instituições. 

O trabalho investiga práticas 

dialógicas entre escolas, famílias e 

organizações sociais que atendem 

crianças e adolescentes de um 

mesmo bairro. Desenvolvido por uma 

universidade (PUC-SP) em parceria 

com uma ONG educativa 

(Associação Educacional Labor), o 

projeto envolveu educadores, alunos 

e familiares de uma Escola municipal 

e de uma associação comunitária 

responsável por creche e por projetos 

junto a adolescentes e jovens no 

contraturno escolar. O objetivo desta 

tese foi investigar os significados 

dessa experiência para educadores 

responsáveis pelas instituições 

parceiras na iniciativa. Como 

conclusões foram destacadas: a 

conquista de uma profícua interação 

entre as instituições e destas com as 

famílias e o processo participativo 

como fundamental para a construção 

de processos dialógicos na gestão e 

no fazer pedagógico, assim como 

para o fortalecimento das equipes. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

REZENDE, Ricardo de Oliveira. 

Turismo de base comunitária, 

política pública e efeitos sobre o 

local: o caso do projeto "Um Vale 

Verde de Verdade". Mestrado 

acadêmico em População, Território 

e Estatísticas Públicas. Escola 

Nacional de Ciências Estatísticas, 

Pirenópolis-GO, 2011. 

 

*Não trata da relação da escola 

com as ONGs. 

O trabalho investiga a realização de 

uma revisão de literatura acerca das 

relações entre turismo e 

comunidades. Ao analisar a 

bibliografia brasileira e internacional 

sobre o tema, identificou-se que as 

análises se baseiam em campos 

como o desenvolvimento local, o 

desenvolvimento comunitário, a 

economia solidária, os sítios 

simbólicos de pertencimento etc. 

Pôde-se chegar a algumas 

considerações a serem levadas em 

conta na implantação de projetos de 

turismo de base comunitária, que 

poderão servir ao aprimoramento 

dessa ação de política pública. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

RIBEIRO, Marcos Vinicius Amaral. 

Corpo-criação: ressonâncias entre 

dança e aprendizagem. Mestrado 

acadêmico em Educação. 

Universidade Federal de Juiz de 

Fora, Juiz de Fora-MG, 2011. 

 

*O trabalho não aborda a relação 

da ONG com a escola. Trata-se de 

um trabalho na ONG. 

O trabalho se propõe a produzir uma 

experimentação em que as noções 

de corpo e aprendizagem conquistam 

sentidos de desempenho e permitem 

encarnar, nesta escrita, uma política 

de narratividade que é atravessada 

pela dança, pelo dançante-professor, 

pelos dançantes-alunos. As questões 

apontadas perpassam uma oficina e 

uma escola de dança, abrem 

discussões acerca das noções de 

corpo, arte e aprendizagem, e 

procuram pensar a noção de corpo-

criação para falar de uma 

constituição outra do sujeito a partir 

do funcionamento de um dispositivo 

concreto. 

Trata-se de um estudo que foca um 

caso específico: acompanha um 

garoto de 14 anos de idade que, a 

despeito dos investimentos familiares 

e dos supostos investimentos da 

escola, não está alfabetizado e que, 

através do dispositivo da roda e da 

escola de dança, cria conexões 

outras com o aprender. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

RIBEIRO, Maria Oslei. O projeto 

conservatório na rua na 

perspectiva de alunos de 4º e 5º 

anos de uma escola pública de 

Montes Claros-MG. Mestrado 

acadêmico em Música. Universidade 

de Brasília, 2012. 

 

*O trabalho tem a preocupação de 

investigar como se dá o estudo de 

música, não aborda a relação da 

escola com a ONG. 

O trabalho investiga a atuação do 

Projeto Conservatório na Rua (PCR), 

do Conservatório Estadual de Música 

Lorenzo Fernandez (CELF), da 

cidade de Montes Claros-MG. Este 

trabalho buscou conhecer o projeto 

na perspectiva de crianças de 9 a 11 

anos de idade de uma escola pública 

da cidade de Montes Claros, bem 

como, compreender como as 

crianças respondem às atividades 

musicais e quais as suas impressões 

sobre as vivências propiciadas no 

PCR. Os resultados apontam que as 

práticas propiciadas pelo PCR estão 

presentes nas experiências vividas 

pelos alunos, na escola, na família, 

na comunidade e em suas relações 

sociais. Os alunos indicam que 

querem ter mais aulas de música na 

escola e avançar no aprendizado, 

aprendendo a tocar um  instrumento 

musical, por exemplo. O presente 

trabalho contribui com reflexões 

sobre a educação musical para 

crianças na escola e sobre a 

necessidade de ouvir as vivências 

das crianças com a música na escola 

e na aula. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

RODRIGUES, Frederico Bertholini 

Santos. Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens ProJovem: 

análise da implementação na cidade 

do Rio de Janeiro, 2011. Mestrado 

acadêmico em População, Território 

e Estatísticas Públicas. 

Escola Nacional de Ciências 

Estatísticas. Rio de Janeiro, 2011. 

 

*Não trata da relação da escola 

com as ONGs. 

O trabalho investiga e sistematiza o 

desenho nacional do programa 

ProJovem e a implementação do 

mesmo na cidade do Rio de Janeiro. 

São identificados os aspectos da 

discussão sobre juventude presentes 

na proposta do ProJovem e de que 

forma eles são trabalhados no 

Projeto Pedagógico Integrado. A 

dissertação conclui que o programa 

representou avanços importantes 

rumo a uma política de juventude 

garantidora de direitos. No entanto, a 

iniciativa de estabelecer um sistema 

de avaliação que cobrisse todas as 

fases do programa, apesar de 

louvável, não foi implementada da 

forma mais adequada e há sérias 

limitações quanto ao uso dos dados. 

Ainda assim, o trabalho consegue 

apontar indícios de que orientações 

pedagógicas e administrativas 

distintas, relacionadas ao vínculo 

institucional, podem gerar resultados 

de permanência diferente entre os 

jovens. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

SANDIM, Tatiana Lemos. Mudanças 

recentes no programa travessia: a 

intersetorialidade tem se fortalecido? 

Mestrado acadêmico em 

Administração Pública. Fundação 

João Pinheiro (escola de governo), 

2012. 

 

*Não trata da relação entre escola 

e ONG. 

O trabalho analisa o novo desenho 

do Programa Travessia, desenvolvido 

pelo Governo de Minas Gerais. 

Observada a aproximação tênue 

desse modelo, coexistindo com 

ferramentas e instrumentos de 

gestão mais consolidados e oriundos 

da Nova Gestão Pública, o Programa 

Travessia foi inserido a partir de seu 

contexto. Tendo seu breve histórico 

apresentado, iniciou-se a análise do 

Programa a partir dos fatores 

conformadores, tangíveis e 

intangíveis. Concluiu-se que, apesar 

da instituição de elementos 

importantes para o funcionamento 

adequado de um projeto transversal, 

estes ainda carecem de 

aprimoramento e consolidação. 

Assim, o que se pode observar nesse 

momento é que a intersetorialidade 

não apresenta sinais de ter sido 

aprendida. 

SANTOS, Ana Clarissa Matte 

Zanardo dos. O desenvolvimento 

da inovação social inibidores e 

facilitadores do processo: o caso 

de um projeto piloto da ONG 

Parceiros Voluntários. Doutorado em 

Administração. Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos, são Leopoldo-RS, 

2012.  

 

*Não trata da relação entre escola 

e ONG. 

O trabalho buscou compreender 

como se dá o desenvolvimento de 

uma inovação social no contexto do 

terceiro setor e quais são os fatores 

que impactam na implementação. 

Um dos resultados observados é o 

fato da identificação de objetivos 

complementares e não de objetivos 

comuns (como a literatura tem 

apontado e, posteriormente, 

ressaltado no conceito originado da 

pesquisa).  
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

SANTOS, Joao Laurentino dos. Casa 

de pais, escola de filhos: um estudo 

sobre transformações nos 

significados, valores e práticas de 

educar filhos em famílias de baixa 

renda. Doutorado em Psicologia 

(Psicologia Clínica). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2011. 

 

*Não aborda a relação da escola 

com as ONGs. 

O trabalho investiga qual o 

significado atribuído por pais de 

famílias de baixa renda à 

participação em Grupos Reflexivos e 

como esta experiência interferiu nas 

transformações dos significados, 

valores e práticas de educar filhos na 

família. Os resultados apontam para 

a diminuição das violências entre 

pais e filhos, melhora da 

comunicação e dos vínculos afetivos, 

diminuição da pressão e do estresse, 

bem como a aprendizagem 

significativa de valores, competências 

e habilidades psicossociais. Tais 

resultados falam a favor de se 

constituir espaços grupais 

comunitários para permitir a reflexão 

sobre as questões que envolvem as 

dificuldades de educar filhos hoje, 

numa proposta dialógica de co-

construção, em um clima de troca de 

experiências e compartilhamento. 

Isto possibilitou o desenvolvimento 

da consciência como processo de 

transformação das práticas 

educativas, baseado na livre 

expressão das diferenças e na 

reflexividade como processo 

identitário para enfrentar a crise de 

valores e os desafios impostos pela 

pós-modernidade. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

SANTOS, Shirlei Neves dos. A 

discursividade no Caderno Pontos 

de Vista da Olimpíada da Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro. 

Mestrado acadêmico em Estudos de 

Linguagem. Universidade Federal de 

Mato Grosso, Cuiabá, 2011. 

 

*Não trata da relação escola e ONG 

O trabalho investiga a escolarização 

do gênero “artigo de opinião”, contida 

no projeto de ensino do Caderno 

Pontos de Vista (doravante PV), do 

Programa Olimpíada da Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro 

(OLPEF), uma parceria público-

privada entre o MEC e a Fundação 

Itaú Social, sob coordenação técnica 

da ONG paulista Cenpec. Esse 

material possui dupla destinação: 

propõe o ensino de produção textual 

do artigo de opinião para alunos de 

escolas públicas brasileiras nas 2ª e 

3ª séries do Ensino Médio e 

formação do professor em serviço na 

perspectiva dos gêneros textuais. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

SILVA, Antonio Ailton Santos. 

Janelas do contar [na microssérie 

Hoje é dia de Maria]: atravessando 

os limiares entre imagem e 

educação, narrativa e vida. Mestrado 

acadêmico em Educação. 

Universidade Federal do Maranhão, 

2011. 

 

*O trabalho trata de ações dentro 

da escola. Não aborda a relação da 

escola com ONG. 

 

O trabalho investiga processos de 

significação, mediação, simbolização 

e apropriação da narrativa de ficção 

no contexto escolar ou fora dele, 

utilizando como documento de 

análise a microssérie Hoje é dia de 

Maria, tomando-a como ponto de 

partida para discussões tanto dos 

referidos processos quanto das 

relações travadas entre sujeito e 

imagem, educação e sociedade 

contemporânea, sendo esta 

apontada como sociedade da 

imagem’. Constitui como sujeitos 

participantes da pesquisa alunos de 

uma escola de Ensino Médio de São 

Luís do Maranhão. A pesquisa 

aponta a educação como guia entre 

os diversos discursos constituídos 

cotidianamente nas novas formas de 

percursos narrativos, considerando 

que a educação, ao mostrar a 

realidade do mundo, também mostra 

o desejável para esta realidade. 
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APÊNDICE C - Relação de trabalhos encontrados no banco de teses e 

dissertações da CAPES sobre escola e ONG (Continuação) 

Pesquisa Título 

SILVA, Daniela Grieco Nascimento e. 

Nos passos de uma dança cidadã: 

o ballet clássico como agente de 

inclusão social e cidadania em uma 

ONG de Santa Maria-RS. Mestrado 

acadêmico em Educação. Centro 

Universitário La Salle, Canoas, 2011. 

 

*O trabalho não aborda a relação 

da ONG com a escola. Trata-se de 

um trabalho na ONG. 

O trabalho investiga a influência da 

prática do ballet clássico 

desenvolvida na ONG Royale Escola 

de Dança e Integração Social, nos 

processos de inclusão social, 

construção e manutenção da 

cidadania de jovens da periferia da 

zona oeste da cidade de Santa 

Maria–RS. Os resultados obtidos 

enfatizam que a prática do ballet 

clássico desenvolvida pela ONG 

influencia positivamente nos 

processos de inclusão social, 

construção e manutenção da 

cidadania das jovens, tornando-as 

mais sensíveis, criativas, críticas, 

autoconfiantes e transformadoras. 
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APÊNDICE D - Instrumento de coleta de dados 
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