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Então eu paro no meio do silêncio 
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Tu me levantas para alcançar as montanhas 
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RESUMO 

  
O Terceiro Setor e a Educação: parcerias entre Escolas Públicas e as ONGs 

localizadas no Centro Histórico de São Luís - MA 

  
O objetivo deste trabalho foi analisar se as ações educativas realizadas pelas 
Organizações Não Governamentais (ONGs) e Fundações, em parceria com as 
escolas públicas localizadas no Centro Histórico de São Luís, estão contribuindo 
para uma melhor qualidade do ensino na rede oficial e possível aumento do IDEB. O 
quadro teórico desta tese, foi construído apoiado nas ideias e reflexões dos autores: 
José Carlos Libâneo, Jaume Trilla, Geraldo Caliman, Vera Maria Vidal Peroni e 
principalmente Maria da Glória Marcondes Gohn, por valorizarem a educação não 
formal, e reconhecerem a importância da articulação entre os diferentes espaços de 
ensino como uma possibilidade de incrementar as práticas pedagógicas adotadas e 
a melhoria da qualidade de ensino em geral. O estudo foi realizado em três fases: a 
primeira de caráter exploratório, levantamento documental em torno de referências 
acadêmicas e normativas. A segunda abrangeu a pesquisa de campo, coleta de 
dados via questionários e entrevistas semiestruturadas. Por último, foi realizada a 
análise dos dados, discussões dos resultados, culminando com a conclusão e 
elaboração do relatório final. Como campo de pesquisa, foram selecionadas seis 
escolas da rede de ensino público municipal de São Luís/MA, que atendem ao 
Ensino Fundamental, e realizam parcerias com seis ONGs, com foco nas ações 
educativas voltadas para o reforço escolar. Destacou-se que as escolas 
selecionadas e as ONGs, estão localizadas no Centro Histórico de São Luís, região 
carente de infraestrutura, saneamento básico e segurança pública. Os sujeitos da 
pesquisa foram os seis coordenadores das ONGs e os seis gestores das escolas, 
pela sua importância na dinâmica e funcionamento das Instituições e pela relevância 
que esses atores possuem na gestão do processo ensino-aprendizagem no 
cotidiano dos espaços pesquisados. Percebeu-se um leve tom de crítica nas 
entrevistas dos gestores, em sua maioria, foram comentários elogiosos quanto às 
parcerias existentes entre as escolas e ONGs. Cabe salientar que todos os seis 
gestores entrevistados foram indicação política pelo atual governo municipal. Esta 
tese apresentou dados importantes para avaliação das políticas públicas 
educacionais desenvolvidas na cidade de São Luís, bem como, a contribuição das 
parcerias firmadas entre Escolas e ONGs, concentrado no desempenho dos alunos, 
melhoria na qualidade do ensino e no IDEB. No entanto, percebemos pelo número 
reduzido de alunos atendidos, que esta última afirmação não pode ser feita. Muito 
embora, as declarações das gestoras tenham sido favoráveis nesse sentido, 
entendemos que as ações educativas contribuem sim de forma positiva na 
perspectiva da melhoria da qualidade do ensino, porém, pelo diminuto quantitativo 
de atendimentos, consideramos ser inconsistente e impreciso afirmar, que as 
parcerias realizadas entre ONGs e escolas contribuem para o aumento do IDEB, 
fato este que implica e compromete a concretização da Meta 2 - Estratégia 2.28 do 
PME de São Luís (2015-2024). 
 
 
Palavras chave: Terceiro Setor, Educação não formal, Ações educativas, ONGs. 
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ABSTRACT 
 
 

The Third Sector and Education: partnerships between Public Schools and 
NGOs located in the Historic Center of São Luis – MA  

 

The objective of this study was to analyze if the educational actions carried out by 
Non Governmental Organizations - NGOs and Foundations, in partnership with the 
public schools located in the Historical Center of São Luís, are contributing to a better 
quality of teaching in the official network and possible increase of IDEB . The 
theoretical framework of this thesis was made use of ideas, supported by the 
reflections of the authors: José Carlos Libâneo, Jaume Trilla, Geraldo Caliman, Vera 
Maria Vidal Peroni and especially Maria da Glória Marcondes Gohn, for valuing non-
formal education, and recognizing the importance of articulation between the different 
educational spaces as a possibility to increase the pedagogical practices adopted 
and the improvement of the quality of teaching in general. The study was carried out 
in three phases: the first one was an exploratory one, a documentary survey around 
academic and legislative references. The second included field research, data 
collection via questionnaires and semi-structured interviews. Finally, the analysis of 
the data, discussions of the results was carried out, culminating in the conclusion and 
elaboration of the final report. As a research field, six schools of the municipal public 
education network of São Luís / MA, which attend Primary School, were selected and 
have partnerships with six NGOs, focusing on educational actions aimed at 
strengthening schools. It was highlighted that the selected schools and NGOs are 
located in the Historic Center of São Luís, a region lacking in infrastructure, basic 
sanitation and public safety. The subjects of the research were the coordinators of 
the NGOs and managers of the schools, for their importance in the dynamics and 
functioning of the Institutions and the relevance that these actors have in the 
teaching-learning process in the daily life of the spaces surveyed. There was a slight 
criticism in the managers' interviews, most of which were welcome comments on the 
partnerships between schools and NGOs. It should be noted that all six managers 
interviewed were appointed by the current municipal government. This thesis 
revealed important data for the evaluation of educational public policies developed in 
the city of São Luís, as well as the contribution of the partnerships signed between 
Schools and NGOs, focused on the performance of students, improvement in 
teaching quality and in the IDEB. However, we noticed by the small number of 
students attended, that this last statement can not be made. Although the 
declarations of the managers have been favorable in this sense, we believe that the 
educational actions do contribute positively in the perspective of improving the quality 
of teaching, however, due to the small number of attendance, we consider it 
inconsistent and inaccurate to say that partnerships between NGOs and schools 
contribute to the increase in the rate of the IDEB, a fact that implies compromises the 
achievement of Goal 2 - Strategy 2.28 of the SMEs of São Luís (2015-2024). 
 

 Keywords: Third Sector, Non-formal education, Educational actions, NGOs. 
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RESUMEN 
  
 

El Tercer Sector y la Educación: parecerías entre las Escuelas Publicas y las 
ONGs situadas en el Centro Histórico de Sao Luís - MA 

  
  
El objetivo de este trabajo fue hacer un analice si las acciones educativas realizadas 
por las Organizaciones No Gubernamentales - ONGs y Fundaciones, en 
asociaciones con las escuelas publicas localizadas en el Centro Histórico de Sao 
Luís, están contribuyendo para una mejor calidad de enseño en la rede oficial y 
posible aumento del IDEB. El cuadro teórico de esta tese, ocupa ideas, emparejadas 
con reflexiones de los autores: José Carlos Libâneo, Jaume trilla, Geraldo Caliman, 
Vera Maria Vidal Peroni y principalmente Maria da Gloria Marcondes Gohn, por 
valoraren la educación no formal, y reconocieren la importancia de la articulación 
entre los distintos espacios de enseñanza como una posibilidad de incrementar las 
practicas pedagógicas adoptadas y la mejoría de la calidad de enseño en general. El 
estudio fue realizado en tres fases: la primera de carácter exploratorio, 
levantamiento documental en torno de referencias académicas y legislativas. La 
segunda expandió la pesquisa de campo, colecta de datos vía cuestionarios y 
entrevistas semi estructurales. El ultimo fue realizada una analice de los datos, 
discusiones de los resultados, culminando con la conclusión y la elaboración del 
informe final. Como campo de pesquisa, fueron seleccionadas seis escuelas de la 
rede de la enseñanza publica municipal de Sao Luís/MA, que atienden en la 
Enseñanza Fundamental, y realizan asociaciones con seis ONGs, con enfoque en 
las acciones educativas volteadas para el refuerzo escolar. El destaque fue que las 
escuelas seleccionadas y las ONGs están localizadas en el Centro Histórico de Sao 
Luís, región carente de infraestructura, saneamiento básico y seguridad publica. Los 
sujetos de pesquisas fueron los coordinadores de las ONGs y gestores de las 
escuelas, por su importancia en la dinámica y funcionamiento de las instituciones y 
por la relevancia que esos actores poseen en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en el cotidiano de los espacios pesquisados. Si puede notar un liviano tono de critica 
en las entrevistas de los gestores, en su mayoría, fueron comentarios con elogios 
cuanto las asociaciones existentes entre las escuelas y ONGs. Es importante 
resaltar que todos los seis gestores entrevistados fueron nombrados por el actual 
gobierno municipal. Esta tese revelo datos importantes para la evaluación de las 
políticas publicas educacionales, desarrolladas en la ciudad de Sao Luis, tal como la 
contribución de las asociaciones firmadas entre las Escuelas y ONGs, concentrado 
en el desempeño de los alumnos, mejoría en la calidad de enseñanza y en IDEB. 
Sin embargo, percibimos que el numero reducido de los alumnos atendidos, que la 
ultima afirmación no pude haber sido hecha. Mismo que las declaraciones de las 
gestoras tengan sido favorables en este sentido, entendimos que las acciones 
educativas contribuyeron sin de forma positiva en la perspectiva de la mejoría de la 
calidad del enseño, pero, por el diminuto de cantidades de atenciones, 
consideramos ser inconsistente y impreciso afirmar, que las asociaciones realizadas 
entre ONGs y escuelas contribuyen para el aumento de la tasa del IDEB, tema en 
que implica y compromete la concretización de la Meta 2 – Estrategia 2.28 del PME 
de Sao Luís (2015-2024). 
  
Palabras clave: Tercero Sector, Educación no formal, Acciones educativas, ONGs 
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INTRODUÇÃO 

 

           O contexto dos anos 1990 no Brasil foi marcado por inúmeras alterações 

pautadas em mudanças políticas, econômicas e sociais que modificaram a visão de 

papel do Estado, colocando em destaque as parcerias público-privadas e 

evidenciando a participação da sociedade civil, que passa a contribuir em ações 

diversas para o bem comum (BRASIL, 1995). 

          Essa modificação da visão do papel do Estado passa pela reorganização dos 

seus serviços, instruídos pela conveniência de [...] “transferir para o setor privado as 

atividades que podem ser controladas pelo mercado” (BRASIL, 1995, p.17), uma vez 

que o Estado gerou [...] “distorções e ineficiências ao tentar assumir as funções 

diretas de execução. Era preciso e necessário dividir as responsabilidades, porém 

com mecanismos de controle e fiscalização exercidos pelo próprio Estado” (BRASIL, 

1995, p.17),. Segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

desenvolvido pelo Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE), as políticas sociais estão concebidas em serviços não exclusivos do 

Estado.   

           Com isso, o Estado deixa de ser o provedor e fornecedor direto de serviços 

como saúde, educação e seguridade social e passa a ser o regulador dos mesmos, 

já na perspectiva e possibilidade de transferência dos serviços. A educação, assim 

como outros setores da sociedade, também sofreu as consequências da Reforma do 

Estado, pois ela é [...] “entendida como um serviço não exclusivo do Estado, 

portanto, passível de ser executado por instituições públicas não estatais, assim 

como instituições privadas, sob o ponto de vista da divisão de responsabilidade com 

a sociedade civil” (BRESSER-PEREIRA, 1999, p. 55). Isso culminou com a criação 

de diversos mecanismos de controle, estabelecendo-se, para tanto, um sistema de 

parceria entre o Estado e a sociedade civil.  

           Com a criação destes novos canais de participação política no Brasil, até 

então desconhecida, pôde-se diversificar não apenas o estatuto e suas atividades 

dentro da sociedade civil, mas também inaugurar um espaço amplo de parcerias 

entre o Estado e a sociedade civil. Em pouco tempo, logo no início da década 1990, 

as parcerias entre setores públicos e privados foram diversificadas e ampliadas. [...] 

“O envolvimento das ONGs com diversos órgãos e instâncias governamentais 
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consagrou a formação de novos vínculos entre sociedade e Estado no Brasil” (LIMA 

NETO, 2013, p. 145). 

           Apesar de toda movimentação em torno do assunto, iniciada nos anos 1990 e 

tendo se firmado no cenário nacional desde o início dos anos 2000, a realidade 

sobre as parcerias entre Estado e sociedade no Brasil através da expressão 

Terceiro Setor ainda é pouco utilizada. Definida como organizações sem fins 

lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase nas ações voluntárias, em âmbito não 

governamental. Segundo Fernandes (1994), suas ações se traduzem no interior das 

atividades filantrópicas. Elas se diferenciam das do primeiro setor - governo 

responsável pelas tarefas específicas à esfera pública e do segundo setor - 

mercado, representado por atividades com fins lucrativos.  

Pesquisando-se o contexto do terceiro setor, observa-se que este termo vem 

acompanhado de muitas abordagens e formas de concepção. O terceiro setor 

despontou como uma [...] “alternativa viável à ineficiência estatal no trato da questão 

social e, a segunda, advém da análise que considera que o terceiro setor emerge do 

projeto político neoliberal que prima pelo esvaziamento da dimensão pública do 

Estado” (BARBOSA, 2006, p. 35). 

            Já as análises feitas por Montaño (2007, p.53) seguem na direção de uma 

perspectiva crítica quanto à origem e fundamentos teóricos do termo Terceiro Setor. 

O autor entende que o termo não é imparcial, mas [...] “é construído a partir de um 

recorte do social em esferas: O Estado é o primeiro setor, o mercado é o segundo 

setor e a sociedade civil é o terceiro setor”. Esse recorte isola e torna mais dinâmica 

os respectivos setores; Como se o político fizesse parte da esfera estatal, o 

econômico ao âmbito do mercado e o social se reportasse apenas à sociedade civil, 

num conceito de cunho exclusivamente reducionista.  

            Montaño (2007, p.204) avalia de forma negativa as normas que legislam os 

tipos de organizações que compõem o Terceiro Setor, bem como a relação de 

cooperação celebrada entre Estado e Sociedade, cabendo ao Estado o 

compromisso e obrigação no financiamento dessas entidades, por entender que:  

                   
Estas leis representam uma estratégia de privatização dos serviços 
sociais de parte de recursos públicos, pois ao mesmo tempo em que 
mascara “a desresponsabilização do Estado da resposta à ‘questão 
social’ e sua transparência para o setor privado”, fragiliza os direitos 
sociais, a participação e o controle social das políticas sociais por 
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submetê-los aos “critérios gerenciais das empresas, e não uma 
lógica de prestação de serviços e assistência conforme um nível de 
solidariedade e responsabilidades sociais”.  
 
 

            Esse ponto crítico, de tensão existente no Terceiro Setor é observado de 

forma bem incisiva, em especial no campo da educação, em que verificamos uma 

divisão e, ao mesmo tempo, uma expansão significativa de entidades prestadoras de 

serviços sociais, amparadas pelo discurso da responsabilidade social. 

            As mais variadas inquietações são manifestadas por diferentes 

pesquisadores acerca das intervenções do Terceiro Setor. Na esfera educacional 

têm se levantado questionamentos na forma como as propostas das entidades vem 

sendo conduzidas, pelo fato de suas proposições encontrarem-se no âmbito da 

gestão e no currículo da educação pública, repercutem diretamente na forma de 

pensar e fazer a prática educativa utilizando a parceria. 

           Entendemos que nessa discussão que abrange o Terceiro Setor, o ponto 

visto como central é a ampliação do conceito de público, distinguindo-se da função 

pública do Estado à medida que o tributo do Terceiro Setor se relaciona à sua 

particularidade, uma vez que dele não pode ser cobrado o atendimento das 

demandas sociais. Com isso, o espaço público torna-se o referencial para uma 

abordagem normativa do Terceiro Setor, em articulação com a produção dos bens 

públicos, se reporta ao bem público como o produto social do encontro entre o 

Estado, o mercado e a comunidade (Trilla, 2008).  

           Vários foram os proveitos nos aspectos sócio-políticos com a organização e 

as exigências da sociedade, por meio de Movimentos, tais como: Diretas Já, 

Movimento Constituinte e Constituição; Movimentos pela elaboração e efetivação de 

Leis Sociais tais como: Lei Orgânica de Assistência Social e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. A década de 1990 expressou de forma contundente o acúmulo das 

forças sociais reprimidas durante todo o período da ditadura militar. Nesse período 

destaca-se na área da educação escolar, a proposta de elaboração de uma Nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação tal como descrito na Carta Magna do país. 

No mesmo ano de aprovação da referida Lei o Fórum Nacional da Educação no 

Brasil em defesa da Escola Pública e Gratuita. E teve como um dos principais 

objetivos a reivindicação de um projeto para a educação como um todo e não 

apenas para a escola pública (BRASIL, 1996).  
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           O primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 

1996) aponta para um conceito ampliado de educação, ao [...] “reconhecer que esta 

ocorre em espaços diversificados: na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996).  

           A partir dos anos 1990 a educação não formal passou a ter um lugar de 

destaque no cenário nacional. Valorizando o aprendizado grupal, bem como os 

valores culturais que revelam o indivíduo com suas habilidades e potencialidades. 

Para Gadotti (2009, p.55), precisa-se [...] “superar a lógica do individualismo para 

implantar a lógica da convivência. Para tanto, as escolas públicas precisarão superar 

o currículo fragmentado por disciplinas e contemplar variados saberes, unindo a 

educação informal, a formal e a não formal”.  

          Gohn (2010) afirma que, no Brasil, o conceito de educação não formal ganhou 

espaço e começou a ser conhecido, discutido e criticado nos anos 2000 quando 

ONG’s/Fundações, entidades do sistema S (SESC, SESI, SENAC), Itaú Cultural, 

Programas Educativos e outros, passaram a usá-lo quando se referiam a atividades 

de promoção da cidadania e inclusão social (TRILLA, 2008). Observa-se hoje no 

Brasil uma ampliação do conceito de educação, que não se restringe apenas à ação 

de ensinar e ao processo ensino aprendizagem no chão da sala de aula dos 

espaços escolares formais. Este novo conceito de educação extrapola os muros da 

escola para os espaços domésticos, comunitários, do trabalho, do lazer, das 

relações sociais etc. Desta forma, organizando-se a partir de então, como um novo 

campo de educação, o campo da educação não formal. 

            Em junho de 2014 foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n° 

13.005, com vigência por dez anos, a contar da data da publicação desta Lei, na 

forma de anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição 

Federal. Destacamos o art. 8° - “Apresenta os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, onde estes, deverão elaborar seus correspondentes planos de 

educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as 

diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado 

a partir da publicação desta Lei” (PNE, 2014). 

            Destaca-se também no PNE 2014, tendo em vista a importância em nossa 

pesquisa do inciso 2°, onde é abordada a elaboração e a divulgação de índices para 



24 

 

 

avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 

IDEB, bem como, o inciso 4° que responsabiliza o INEP pela elaboração e o cálculo 

do IDEB e dos indicadores referidos no § 1º (PNE, 2014) 

           Apesar da orientação recebida para que cada estado, bem como, seus 

municípios, elaborassem seus Planos Municipais de Educação (PME), o que 

aconteceu na maioria dos estados e municípios brasileiros foi a inviabilidade da 

estratégia proposta pelo governo federal, tendo em vista o ínfimo recurso financeiro 

disponibilizado em suas secretarias. 

           O estado do Maranhão, mesmo enfrentando dificuldades com poucos 

recursos, chegou a elaborar um Plano Estadual de Educação (PEE), assim como, 

vários municípios também conseguiram estruturar seus PMEs, a exemplo da cidade 

de São Luís. Esta construiu seu planejamento com o foco na educação integral, 

integrada e de qualidade social, com ênfase na inserção de temas sociais, tais como 

a questão ambiental, a cultura e as parcerias. Destaca-se ainda que um 

planejamento participativo e democrático criou parcerias entre estado e sociedade, 

estabelecendo compromissos mútuos. 

           O PME de São Luís para o decênio 2015 – 2024 é visto como um instrumento 

para a efetivação de uma educação de qualidade social1, e representa um apoio 

básico à constituição de um sistema de educação articulado, em concordância com 

as políticas nacionais e estaduais. Os limites do PME ultrapassam um espaço 

restrito das redes municipais públicas e privada, na medida em que se legitima a 

necessidade de uma atuação que não se restringe somente ao espaço escolar, e 

sim, como estabelece a Constituição Brasileira, [...] “deve ser portador de um projeto 

educacional promovido como o dever do estado, da família e da sociedade, visando 

o desenvolvimento pleno do ser humano” (PME, 2015-2024). Observou-se no PME 

de São Luís, que das 20 metas e 88 estratégias estabelecidas para o decênio 2015 - 

2024, em 7 metas e 20 estratégias2, as parcerias, convênios, e organizações não 

governamentais, foram amplamente abraçadas, discutidas e propostas. 

                                                        
1 A qualidade social da educação escolar não se ajusta, portanto, aos limites, tabelas, estatísticas e 
fórmulas numéricas que possam medir um resultado de processos tão complexos e subjetivos, como 
advogam alguns setores empresariais, que esperam da escola a mera formação de trabalhadores e 
de consumidores. Disponível no site: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622009000200005 
 

2 Lista completa das estratégias nos apêndices. 
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           Ao serem analisadas estas 7 metas do PME de São Luís, foi possível 

destacar dentre tantas, as que abraçam e defendem com mais determinação as 

parcerias, os convênios e a educação em espaços não formais. A exemplo das 

metas 2, 6, 9 e 10 que apresentam em suas estratégias propostas mais claras, 

garantindo o acesso e a permanência dos estudantes do ensino fundamental, 

público-alvo desta pesquisa, bem como, o incentivo claro às parcerias.  

           O olhar preciso e atento do PME de São Luís destinado às parcerias, 

convênios e Organizações não governamentais, nos confirma a relevância de se 

pesquisar e colocar em pauta um assunto tão pertinente e relevante no momento. 

           O objetivo principal deste trabalho foi analisar se as ações educativas 

realizadas pelas ONG’S em parceria com as escolas públicas localizadas no Centro 

Histórico de São Luís, estão contribuindo para uma melhor qualidade do ensino na 

rede oficial e possível aumento do IDEB.            

          Como objetivos específicos temos: 

 Compreender como as escolas participam dessas parcerias. 

 Analisar o nível de intervenção dos gestores nas atividades educativas. 

 Investigar se a parceria terceiro setor e escola pública contribui para a 

melhoria dos indicadores do IDEB. 

 

           Utilizando as palavras chave: Terceiro Setor, ONG, Educação Não Formal, 

Público e Privado, realizamos uma busca criteriosa junto ao Banco de Dados da 

Fundação CAPES Ministério da Educação, no sentido de levantarmos o quantitativo 

de pesquisas (artigos, teses e dissertações publicados) realizadas no período que 

compreende entre 2012 e 2017, bem como mapear o Brasil por meio de suas 

regiões para sabermos de fato onde as pesquisas se apresentam mais escassas.   

 
 
Tabela 1 – Levantamento do quantitativo de pesquisas disponíveis no Banco de 

Dados da CAPES entre 2012 e 2017 

 
Palavras-Chave Artigos Teses/Dissertações Total 

Terceiro Setor 44 29 73 

ONG’s 12 7 19 

Educação Não Formal 22 31 53 
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Público e Privado 371 140 511 

Total 449 207 656 

         
Fonte: Elaboração própria 
 
 

            Ao analisarmos a tabela 1 acima podemos observar que a temática Público e 

Privado está em alta entre os pesquisadores. Foi a mais pesquisada nos últimos 

cinco anos; isso demonstra o crescente interesse em aprofundar os estudos nessa 

área considerada a mais abrangente, ao passo que observamos também o ínfimo 

número de pesquisas sobre as ONG’S no Brasil, surgindo desta forma a 

necessidade urgente de estudos, face ao grande numero de ONG’s existentes no 

país (Banco de Dados da Fundação CAPES Ministério da Educação). 

 

 

Tabela 2 – Mapeamento de pesquisas realizadas por regiões no Banco de Dados da 

CAPES entre 2012 e 2017 

 

Palavra Chave Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte 

Terceiro Setor 23 25 16 5 5 

ONG’S 5 8 3 2 1 

Educação Não Formal 15 25 8 5 2 

Público e Privado 111 218 90 50 39 

Total 154 276 117 62 47 
 

  Fonte: Elaboração própria 

 

            Ao mapearmos o levantamento feito por regiões no Brasil, aglutinamos as 

pesquisas (artigos, teses e dissertações) no sentido de facilitar a fluência da leitura.  

Nota-se claramente que a maioria das pesquisas realizadas no país estão 

concentradas na região sudeste, 42% de tudo que é discutido e estudado está 

agrupado principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, seguida da 

região sul. Observamos a precariedade em estudos nas regiões norte e nordeste no 

âmbito geral das quatro áreas de pesquisa. Destacamos de acordo com as 
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informações que a tabela nos mostra, as duas áreas menos exploradas nas 

pesquisas são; ONG’s e Educação Não Formal, nosso objeto direto de estudo. 

            Este estudo buscará contribuir para a engrossar e avolumar o número de 

pesquisas, tal como, para a compreensão e diminuição desta lacuna em virtude da 

escassez de estudos acadêmicos sobre a região nordeste, principalmente no estado 

do Maranhão, em especial na cidade de São Luís, que priorizem análises sobre as 

relações de parceria na esfera da educação pública, que contemplem as 

articulações entre a escola formal e os espaços não formais mediante a identificação 

das potencialidades dessa inovação no campo educacional. 

           Este trabalho justifica-se pela necessidade de dar visibilidade às ações 

educacionais desempenhadas pelas ONG’s em nosso país, principalmente na região 

nordeste. A sua relevância consistirá em contribuir para o conhecimento das ações 

educativas ofertadas por Organizações do Terceiro Setor e sua singularidade. 

           Na atual conjuntura que transpassa a realidade brasileira, a definição de uma 

sociedade mais justa e precisa, requer esforços tanto dos espaços formais como dos 

espaços não formais, advindos das escolas, das ONG’s, mas, sobretudo das 

instituições mantidas pelo Estado. Entretanto, não podemos fechar os olhos e 

simplesmente negar que os espaços não formais de ensino, principalmente, as 

ações educativas desenvolvidas pelas Organizações do Terceiro Setor, têm sido 

pouco estudados, discutidos e contemplados tanto no âmbito das políticas públicas e 

avaliações governamentais quanto no âmbito das pesquisas acadêmicas 

(GONZALEZ; BERNADO, 2012).     

           No sentido de respondermos aos objetivos específicos citados, nos propomos 

arguir todos os sujeitos (seis gestores das escolas públicas e seis coordenadores 

das ONG’s/Fundações) envolvidos nesta pesquisa por meio de questionários e 

entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de confirmar ou não a hipótese 

levantada de que [...] “as ações educativas realizadas pelas ONG’s em parceira com 

as escolas públicas no Centro Histórico de São Luís contribuem para a melhoria de 

um dos indicadores de qualidade da educação, o IDEB”. 

Buscamos informações junto a Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais (ABONG)3 com o objetivo de traçarmos o perfil das ONG’s que ora 

                                                        
3 Fundada em 1991, engloba um conjunto de associações com objetivos distintos e vários planos de 
ação, para tentar amenizar um pouco as dificuldades que envolviam o caráter fragmentário e disperso 
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se apresentam como objeto de nossa pesquisa e suas características, e o resultado 

do estudo que levantou o percentual das principais lutas políticas das Instituições de 

educação não formal e o público a que se destina as ações.          

          Seguindo na direção da ABONG quanto à caracterização do perfil das ONG’s, 

assim como a coleta de dados considerados relevantes, buscou-se informações 

junto à Secretaria Municipal de Educação (SEMED) com o objetivo de fazer um 

levantamento das ONG’s localizadas no Centro Histórico de São Luís, bem como 

traçar seu perfil e identificar suas parcerias com as escolas da rede.  

           Estão cadastradas atualmente 47 ONG’s de diversos segmentos, realizando 

diferentes trabalhos4, entretanto, 12 realizam parcerias com escolas públicas 

naquela região. Destas 12, somente seis serão estudadas nesta pesquisa, são elas: 

Fundação José Sarney, Fundação Nassif Michael, Instituto Laboro & Arte, Centro de 

Cultura Afro (CCA) Associação de Amigos Bom Menino das Marcês e Insituto de 

Desenvolvimento Comunitário e Social Pelotão Mirim - MA, e todas realizam ações 

educativas voltadas para o reforço escolar individualizado e em grupo, aulas de 

informática, dança, capoeira. As outras seis, são distribuídas da seguinte forma: 

Duas ONG’s (Sociedade Organizada de Apoio ao Maranhão (SOAMAR) e Fórum 

Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacia Hidrográfica (FONASC) realizam 

ações de preservação do meio ambiente, tais como: campanhas nas escolas sobre 

coleta seletiva, limpeza e preservação das praias e Centro Histórico. Duas ONG’s 

(Educandário Santo Antonio e Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua) 

desenvolvem suas ações mais voltadas para assistência de crianças e adolescentes 

considerados com dificuldade de comportamento na escola, e/ou em casos de 

abandono ou violência doméstica por parte dos pais destes menores. Uma ONG 

denominada Arte Indígena, realiza um trabalho de inclusão, socialização e apoio aos 

curumins5 vindos das aldeias localizadas no sul do Maranhão. São crianças que 

                                                                                                                                                                             
das ONG’s. As Organizações Não Governamentais associadas à ABONG que desenvolvem trabalhos 
na área educacional e ambiental, classificados por região e na cidade investigada, serão 
apresentados no capítulo 4. Disponível no site: www.abong.org.br/ 

4 Realizam trabalho de acolhimento; Ações de preservação ao meio ambiente; Reforço escolar; 
Atendimento e assistência às crianças e adolescentes vulneráveis; Oficinas de artes; Cursos de 
reciclagem de papel; Oficinas de danças afro; Cursos de manicure, estética facial, corte e costura, 
fuxico etc.  

5 Nomenclatura utilizada pelas tribos indígenas desde a colonização do Brasil em 1.500, para 
denominar os índios quando criança. Disponível no site: www.qualeagiria.com.br/giria/curumim/ 
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apresentam dificuldades na escrita e linguagem. Esta ONG por sua vez também 

serve de abrigo temporário para as famílias indígenas que se deslocam até a capital 

para receberem serviços médicos. Uma ONG (Instituto de Colonização e Terra do 

Maranhão) desenvolve suas ações junto ao Movimento Sem Terra (MST), abrigando 

as famílias refugiadas, por vezes juradas de morte por fazendeiros e latifundiários, 

auxiliando nas questões jurídicas.   

           Foi proposto como universo desta pesquisa o Centro Histórico de São Luís, 

localizado no coração da cidade. Bairro boêmio, de casarões seculares, tombado 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), preservado pelo município e pelo estado. Considerado o berço da 

cultura e palco das principais manifestações folclóricas maranhenses. 

           Quanto ao referencial teórico desta tese, fez-se uso de concepções e 

conceitos, apoiadas nas reflexões dos autores: Libâneo (2002), Caliman (2006), 

Trilla (2008), Gadotti (2015), Montano (2005), (2006), Peroni (2003) e principalmente 

Gohn (2006), (2010), (2011), (2012) e (2014), por valorizarem a educação não 

formal e por reconhecerem a importância da articulação entre os diferentes espaços 

de ensino como uma possibilidade de incrementar as práticas pedagógicas adotadas 

e a melhoria da qualidade de ensino em geral.  

 Quando da metodologia, esta pesquisa apresenta três etapas em sua 

estrutura: A pesquisa bibliográfica teve a finalidade de estabelecer o referencial 

teórico que subsidia e dá suporte à pesquisa de campo. A segunda abrangeu a 

pesquisa de campo, coleta de dados via questionários e entrevistas 

semiestruturadas. Por último, a pesquisa empírica, analisou a experiência que 

envolve a Secretaria Municipal de Educação de São Luís (SEMED) e as parcerias 

com as seis Organizações sem fins lucrativos, localizadas no Centro Histórico, que 

oferecem e realizam projetos por meio das ações educativas em parceria com 

escolas públicas do ensino fundamental de São Luís - MA, também localizadas 

nesta área, com resultados apresentados e classificados no IDEB 2015.  

    Foram pré-selecionadas, portanto, seis escolas que estão inseridas no 

primeiro e segundo ciclo, são elas: Escola Bandeira Tribuzzi, Alberto Pinheiro, Justo 

Jansem, Luís Serra, Maria Rocha e Ministro Mário Andreazza, para realização de 

entrevistas em profundidade com seus respectivos dirigentes. Um conjunto de 

fatores e critérios foi levado em consideração para a escolha das escolas. O 
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principal deles utilizado para a seleção das escolas assentou-se nas parcerias 

firmadas com ONG’s/Fundações que realizam ações educativas voltadas para o 

reforço escolar e que estivessem localizadas no Centro Histórico de São Luís – MA. 

    As escolas foram escolhidas após um período exploratório, onde obteve-se 

autorização de acesso concedida pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Luís, com o objetivo de conhecer as instituições pesquisadas. Considera-se este 

primeiro momento fundamental para aproximação entre pesquisador e comunidade 

escolar (gestores das escolas e coordenadores das ONGs) com um olhar atento 

para o futuro do trabalho, no sentido de estabelecer uma relação de confiança 

quando da obtenção de informações necessárias e de como a pesquisa foi 

desenvolvida ao longo do ano. Esse período exploratório foi iniciado no 2º semestre 

de 2016, onde todas as escolas e ONG’s/Fundações localizadas na área escolhida 

puderam ser contactadas e visitadas.  

    Nesse primeiro momento junto às escolas, procurou-se conhecer um pouco 

mais sobre sua estrutura, capacidade instalada, número de professores e algumas 

peculiaridades de cada unidade. A segunda etapa da pesquisa, quando da aplicação 

dos questionários e realização das entrevistas direcionada aos gestores, dividiu-se 

em dois momentos. No primeiro explorou-se as percepções dos dirigentes sobre as 

relações de parceria entre escola e ONGs; no segundo momento coletou-se 

informações sobre os projetos desenvolvidos, suas ações educativas e seus 

impactos nos resultados da avaliação em larga escala (IDEB), bem como na vida 

dessas crianças fora da escola. 

    Ainda sobre o primeiro contato, desta vez com as ONGs selecionadas; 

Fundação José Sarney, Fundação Nassif Michael, Instituto Laboro & Arte, Centro de 

Cultura Afro (CCA), Associação dos Amigos do Bom Menino das Merçês e Instituto 

Pelotão Mirim - MA, realizou-se o mesmo exercício, procurou-se saber um pouco 

sobre sua estrutura, número de pessoas que trabalham nas ONGs, número de 

voluntários, projetos, financiamentos, dentre outros aspectos considerados 

importantes para esta pesquisa. Num segundo momento junto a estas ONGs no 1º 

semestre de 2018, foram realizados os questionários e as entrevistas com os 

dirigentes buscando informações mais consistentes sobre a importância do papel 

das ONGs; seu histórico detalhado e projetos que desenvolvem; a percepção deste 

dirigente sobre a parceria ONGs – Escolas Públicas, bem como os impactos destas 
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ações na vida das crianças que participam do projeto. Dentre outras ações que 

poderiam ser pertinentes à pesquisa. 

    Em relação ao perfil das escolas públicas selecionadas para participar deste 

estudo, são de médio porte, com mais de 300 alunos matriculados, oferecendo os 

dois segmentos de ensino fundamental. Três delas recebem alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no turno noturno. Possuem de 15 a 30 professores e foram 

selecionadas por estarem geograficamente localizadas no Centro Histórico de São 

Luís, área carente de infraestrutura, saneamento básico e segurança. 

           Com base nos dados coletados junto à Secretaria Municipal de Educação de 

São Luís, nos questionários e entrevistas, em anexo, e no referencial teórico pré-

selecionado, esta pesquisa investigou as contribuições das ações educativas 

realizadas pelas ONG’s em parceria com escolas municipais para o desempenho 

individual e coletivo do alunado do ensino fundamental, em escolas públicas de São 

Luís - MA.  

           Para melhor orientar o leitor, o desenvolvimento da pesquisa está organizado 

da seguinte maneira: 

 A) no primeiro momento destacou-se os anos 1990, através de um 

levantamento histórico de como o conceito de educação não formal penetrou na 

pauta da comunidade escolar, à luz dos autores; Gohn (2001b) (2003) (2006) (2010) 

(2011) (2012) (2014), Gadotti (2015), Libâneo ( 2003) e Montaño (2005). 

            B) no segundo momento, com base nos dados coletados na SEMED (2015), 

IBGE (2014) e IDEB (2011, 2013 e 2015) apresentamos a caracterização histórica, 

geográfica, cultural, socioeconômica e educacional do município de São Luís, para 

que se entenda o contexto da rede educacional pesquisada.  

            C) por último apresentaremos, respaldados pelos estudos de ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER (2004), RIZZINI ET AL (1999), BARDIN (2011), 

TURATO (2010) e MINAYO (1994), todos os passos da pesquisa de campo, sua 

metodologia, resultados e conclusões. 

           A pesquisa foi realizada a partir de procedimentos de métodos qualitativos, 

uma vez que se propôs a [...] “investigar o que ocorreu nos grupos e instituições 

relacionando as ações humanas com a cultura e as estruturas sociais e políticas, 

tentando compreender como as redes de poder foram produzidas, mediadas e 

transformadas” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDZJDER, 2004, p. 139). 



32 

 

 

           Esta pesquisa foi realizada em três fases distintas: a primeira de caráter 

exploratório, levantamento documental em torno de referências acadêmicas e 

legislativas federal, estadual e municipal. A segunda fase compreendeu a pesquisa 

de campo, apoiado no roteiro de observação in loco, na coleta de dados via 

questionários e entrevistas semiestruturadas. Por último, realizou-se a análise dos 

dados e discussões dos resultados, culminando com a conclusão e elaboração do 

relatório final da pesquisa.   
     Como campo de pesquisa de dados coletados, foram selecionadas seis 

escolas da rede de ensino público municipal de São Luís - MA, que atendem ao 

Ensino Fundamental, e que realizam parcerias com seis ONG’s, com foco em suas 

ações educativas voltadas para o reforço escolar. Destacou-se que as escolas pré-

selecionadas, bem como as ONG’s, estão localizadas no Centro Histórico de São 

Luís, região muito carente de infraestrutura, saneamento básico e segurança 

pública. Pretendeu-se observar todas as instalações das escolas e das ONG’s, suas 

estruturas físicas (salas de aula, quadra de esportes, laboratório de informática, 

biblioteca, banheiros, cozinha, sala dos professores, etc).  

           Os sujeitos da pesquisa foram os coordenadores das seis ONG’s/Fundações, 

e os gestores das seis escolas, tendo em vista a sua importância para dinamizar o 

funcionamento das Instituições. Foram escolhidos pela importância que esses atores 

possuem no processo ensino-aprendizagem e pelas demais atividades pedagógicas 

que realizam no cotidiano das escolas pesquisadas.  

            O estudo foi predominante qualitativo, e teve como instrumentos de coleta de 

dados: 1 - Observação: escolheu-se a observação por ser uma técnica de pesquisa 

que pressupõe a neutralidade do pesquisador em relação ao objeto de estudo. Este 

por sua vez, integrar-se-á ao grupo estudado com o objetivo de obter mais 

informações sobre os fenômenos, por estar vivenciando diariamente com os sujeitos 

pesquisados as situações cotidianas (RIZZINI ET AL., 1999). 2 - Questionário: 

consistiu em uma série de perguntas fechadas e abertas, dirigidas ao pesquisado 

(gestores das escolas e coordenadores das ONG’s). 3 - Entrevistas 

semiestruturadas: As entrevistas tiveram a finalidade de aprofundar as questões de 

estudo e esclarecer os problemas observados. Foram realizadas individualmente 

utilizando os mesmos tópicos, o que facilitou a compreensão das diferentes atitudes, 

comportamentos e opiniões sobre o mesmo assunto no momento da compilação dos 



33 

 

 

dados. Por ser considerada de natureza interativa, a entrevista permitiu tratar de 

temas complexos que dificilmente seriam investigados adequadamente através de 

questionários e explorados em sua profundidade. [...] “A entrevista pode ser a 

principal técnica de coleta de dados” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 

2004, p. 168).  Os dados referentes às perguntas fechadas e de múltipla escolha 

foram organizados, em seguida categorizados e comparados. Para analisarmos as 

respostas abertas das entrevistas semiestruturadas foi utilizado a técnica de análise 

do conteúdo6.  

          Para realização desta pesquisa, necessária também uma coleta de dados 

criteriosa junto a Órgãos do Governo Municipal. Esse conjunto de dados constituiu a 

base empírica da pesquisa, complementada posteriormente com fontes 

bibliográficas, e documentos relativos ao objeto da pesquisa cedidos pela Secretaria 

Municipal de Educação de São Luís (SEMED) e Secretaria Municipal da Criança e 

Assistência Social de São Luís (SENCAS). 
            A análise de dados é o processo de formação de sentido além dos dados, e 

esta formação se dá consolidando, limitando e interpretando o que as pessoas 

disseram em suas entrevistas e responderam em seus questionários, e o que o 

pesquisador viu e leu, isto é, o processo de formação de significado. [...] “A análise 

dos dados é um processo lento, delicado e complexo que envolve retrocessos entre 

dados pouco concretos e conceitos muito abstratos, passando pelo raciocínio 

indutivo e dedutivo, entre descrição e interpretação” (MINAYO, 1994, p.125). 

Procedendo à análise de dados, em um primeiro momento, foram realizadas 

leituras flutuantes e superficiais de todo material coletado, com o objetivo de analisar 

e conhecer o texto permitindo-se invadir por impressões e orientações (BARDIN, 

2011). Em seguida buscou-se compilar estes dados, surgidos na fase de exploração 

dos questionários e entrevistas de acordo com a relação que mantém com as 

questões pesquisadas categorizando-as por relevância teórica, fazendo inferências 

e constatações, permitindo-me invadir pelas impressões e orientações observadas 

(TURATO, 2005). Por último foram feitas inferências e constatações de acordo com 

a recorrência nas falas e o referencial teórico adotado na pesquisa. 

 

                                                        
6 A análise de conteúdo é uma metodologia muito utilizada em pesquisas de opinião que envolvem 
um número significativo de sujeitos. É considerado um instrumento poderoso e de fácil aplicação 
(CASTRO, FERREIRA, GONZALEZ, 2013). 
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I   ESTADO, TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÂO 
 

            A partir das considerações e reflexões envolvendo o terceiro setor que são 

explorados ao longo do capítulo, apresenta-se uma breve discussão sobre ONG’s, 

Fundações e Parcerias, sua origem, conceitos, perfis, classificações e funções na 

visão de autores como Gonh (2010, 2012, 2013 e 2014), Trilla (2008), Landim (2002 

e 2008), Libâneo (2003), Calliman (2006) Russo (2011) e Montaño (2007).  

Percebemos não existir um consenso de ideias por parte daqueles que 

pesquisam o assunto, havendo assim, diversas definições pulverizadas sobre o 

terceiro setor que se aproximam e convergem em alguns pontos e questionamentos. 

Para Peroni, Oliveira e Fernandes (2009) este termo não reúne um mínimo de 

consenso sobre sua origem e concepção. Os autores apontam também que, com a 

falta de um único conceito, tal como, pela ausência de uma realidade interlocutora 

de referência, acaba-se por multiplicar e fragmentar esses conceitos.  

Tendo em vista essa falta de correspondência e conformidade na literatura no 

que tange tais conceitos, busca-se na primeira seção definir e clarificar o 

entendimento a respeito das conceituações, funções e atribuições das ONG’s e 

parcerias público-privadas no Brasil, bem como, suas potencialidades, críticas, 

vantagens e desvantagens da relação terceiro setor e Estado.  

 

1.1 - O NOVO PAPEL DO ESTADO BRASILEIRO E AS PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS A PARTIR DA DÉCADA DE 1990 

   

Segundo os estudos de Abreu (2013), o próprio formato de modelo 

institucional conhecido e denominado de ONG, permite que muitos atores sociais 

comecem a se enquadrar e se ajustar nessa categoria e admitir alguns de seus 

modos de atuação. O termo ONG compreende, enfim, uma variedade de definições, 

classificações e perfis que auxiliam e colaboram com o pesquisador, no sentido de 

obter uma pequena síntese das organizações da sociedade civil brasileira. Num 

diálogo entre Lima Neto (2013) e Abreu (2013), estas reflexões são apresentadas 

sobre a relação entre as ONG’s e Estado por meio das parcerias estabelecidas. 
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Abreu (2013) destaca em seus textos um grande desenvolvimento o terceiro 

setor e de ações realizadas pelo trabalho voluntariado, intensificando as parcerias 

público-privadas com ONG’s e Fundações para a oferta de projetos sociais. O autor 

também apresenta as ONG’s e Fundações classificando-as como a face mais visível 

da representação da sociedade civil no campo das instituições participativas, 

enfatizando e evidenciando a possibilidade das parcerias.  

Com isso, observa-se que uma das tarefas consideradas mais relevantes das 

instituições, é oferecer serviços gratuitos à população, incluindo todas as áreas, 

inclusive aquelas que são de competência e responsabilidade do Estado, tais como, 

saúde e educação. Neste cenário em que as ONG’s e Fundações possuem grande 

visibilidade, a proposta apresentada por esta pesquisa é analisar se as ações 

educativas realizadas pelas ONG’s e Fundações, em parceria com as escolas 

públicas localizadas no Centro Histórico de São Luís, estão contribuindo para uma 

melhor qualidade do ensino na rede oficial e possível aumento do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB.  

Com o fim do regime militar, em 1985, sinalizou-se para um novo momento 

nas relações entre Estado e sociedade civil no Brasil. Reconhecida, como o marco 

da redemocratização nessa época, a Constituição de 1988 chegou trazendo a 

descentralização das políticas públicas e ampliando os direitos e meios de 

participação popular. Reis (2013) destaca que o novo formato do Ministério Público 

bem como a abertura de um novo espaço para as organizações civis atuarem no 

cenário estatal foram duas novidades que apareceram nesse período. 

            Os anos 1990 no Brasil foram marcados e são lembrados até hoje pelas 

alterações baseadas por mudanças políticas, econômicas e sociais que modificaram 

a visão de papel do Estado, colocando na mídia as parcerias público-privadas e 

evidenciando a participação da sociedade civil, passando a cooperar e auxiliar em 

ações diversas para o desenvolvimento e bem comum da nação (BRASIL, 1995).  

            Essa modificação no olhar do papel do Estado transita pela reformulação dos 

seus serviços, norteados pela necessidade de transferir para o setor privado as 

atividades que podem ser moderadas e mediadas pelo mercado (BRASIL, 1995), 

uma vez que o Estado concebeu distorções e deformações ao pretender 

responsabilizar-se pelas funções diretas de execução. Era imprescindível fragmentar 

as atribuições, porém com instrumentos de controle e supervisionamento atribuídos 
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e exercidos pelo próprio Estado. Essa Reforma do Estado da década de 1990 

aconteceu no mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Seu início foi 

marcado pela criação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

concebido e desenvolvido pelo Ministério de Administração Federal e Reforma do 

Estado (MARE), sendo o ministro escolhido na época para assumir a pasta foi 

Bresser Pereira. O objetivo principal, considerado indispensável dessa reforma, era 

tormar o aparelho estatal mais eficiente, operativo e menos burocrático. Ao Estado, 

só seria de sua competência e responsabilidade, tarefas que lhe fossem próprias, 

dessa forma descentralizariam todas as outras. A preocupação do governo tomou 

uma nova direção, passou a ser unicamente com os resultados e suas 

consequências, visando a eficiência e qualidade dos serviços (BRASIL, 1995). 

            Desta forma, o Estado deixa de ser o provedor exclusivo de serviços como 

saúde e educação, passando a ser o regulador dos mesmos serviços, já na 

perspectiva de transferência dos serviços. A educação sofreu com os impactos 

consideráveis e significantes da Reforma do Estado, pois é compreendida e 

classificada como uma atividade não exclusiva do Estado, passível de ser 

desempenhada por instituições públicas não estatais, e também por instituições 

privadas, na perspectiva da divisão de responsabilidade com a sociedade. Isso 

culmina com a criação dos instrumentos de controle, concebendo-se parcerias entre 

o Estado e a sociedade civil (BRESSER-PEREIRA, 1999). 

            Segundo os estudos de Di Pietro (2012), a Reforma do Estado se deu pela 

constatação de dois pontos considerados principais segundo a ótica do governo: 

primeiro por entender que a existência de uma crise financeira conduz o governo ao 

encontro de grandes e largas dificuldades, quando da realização e cumprimento de 

suas competências em diversas áreas sociais; segundo, pela busca do Estado por 

soluções para essa crise, tornando-se cada vez mais eficaz. O autor considera ser 

este o melhor “[...] caminho para uma administração menos burocrática, para uma 

administração de forma gerencial em que o cidadão e as entidades privadas 

conquistem mais espaço em setores administrativos” (DI PIETRO, 2012, p.51). 

           Nesse sentido, o ex-ministro Bresser Pereira ao falar sobre a Reforma, revela 

as questões mais relevantes que configuram uma administração pública com um 

olhar gerencial e político, considerado, no seu ponto de vista, como uma nova 

administração pública (PEREIRA, 1997, p.25). “[...] A passagem para o setor público 
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não estatal de serviços sociais; a ideia de centralização na elaboração de políticas e 

de descentralização na execução dessas políticas; o cidadão passa a ser cliente do 

Estado”, foram outras características levantadas e apresentadas por Bresser. 

           Ainda segundo Bresser-Pereira (1997), o organismo estatal não será mais 

encarregado pela execução e cumprimento de alguns serviços, mantendo e 

sustentando a função de regulação dos mesmos, quesito este considerado 

primordial e indispensável em áreas como educação. O que de fato o ex-ministro 

mostra é o caminho descentralizador, no qual o Estado almeja captar parcerias com 

entidades da sociedade civil com a finalidade de realizar ações inseridas na 

conjuntura de uma política social. 

           Nesse contexto, durante a década de 1990 houve o crescimento e 

desenvolvimento do pensamento sobre a necessidade de fortalecer e estimular o 

processo descentralizador na educação, processo este iniciado na década de 1980, 

onde ficou determinado como metodologia, os critérios de excelência, eficácia e 

eficiência, competitividade e de outros aspectos importantes do campo da 

racionalidade econômica (MARTINS, 2001).  

            A Reforma do Estado trouxe consigo várias concepções da administração 

gerencial para a educação no Brasil na década de 1990. Nessa época, as redes de 

ensino e suas escolas aderiram e incorporaram em suas metas e ações, conceitos 

como a qualidade, eficiência e descentralização, classificados pelos educadores, 

como complexos e de difícil aplicação nos processos de ensino aprendizagem de 

crianças, jovens e adultos pelo país. 

            Castro (2008, p. 392) em suas pesquisas sobre a configuração da gestão 

educacional na América Latina, registra que:  

 
Com a reorganização do sistema capitalista nos últimos anos, os 
princípios das políticas educacionais dessa parte do continente 
tiveram contornos ligados ao campo empresarial, onde ideias como 
eficiência, produtividade, qualidade nos serviços prestados, avaliação 
de desempenho, descentralização administrativa são características 
dessa administração gerencial. 

 

            Para Castro (2008), o pensamento de modernidade proveniente de uma 

gestão gerencial está expresso e declarado de forma bem explícita nas reformas 

educacionais, como uma estratégia considerada primordial no sentido de assegurar 
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e garantir o sucesso escolar. Desta forma, índices qualificadores da rede de ensino 

passam a fazer parte do contexto escolar. Esse tipo de gestão é respaldado e 

fundamentado nas políticas sugeridas por entidades internacionais, principalmente 

na América Latina, como no caso da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL)7. 

            Em um contexto administrativo e com o olhar voltado para o novo 

gerencialismo, Souza (2006) menciona o campo de conhecimento políticas públicas, 

surgido e apresentado como disciplina acadêmica e área de estudo primeiramente 

nos Estados Unidos, onde se propôs por meio de modelos explicativos compreender 

como e porque um governo executa suas ações, bem como essas ações repercutem 

e impactam na vida das pessoas. Os governantes mesmo aceitando diversas 

propostas, acabam por acatar sugestões do novo gerencialismo público e da 

descentralização de poder para grupos sociais desenvolverem suas políticas 

públicas, concedendo atribuições e responsabilidades para as ONGs, como uma 

forma de solucionar parte de seus problemas (SOUZA, 2006). 

            De acordo com os estudos de Grangeia (2013), que dialoga com Reis 

(2013), a aproximação existente entre ONG’s e Estado não se deu única e 

exclusivamente por iniciativa das organizações, mas também, por uma visão nova 

dos agentes estatais a respeito do seu papel. A partir de 1995, a sociedade civil 

tomou para si a responsabilidade pelas políticas públicas, propondo-se e 

disponibilizando-se a ajudar o Estado, bem como fiscalizar os gastos do governo.  

Dentro deste contexto, parafraseando Azevedo (2013) quando em suas 

pesquisas nos diz existir um oceano cheio de siglas envolvendo as organizações do 

Terceiro Setor, existem ainda as Organizações Sociais (OS) e as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). Estas siglas originam-se de leis, 

como a nº 9.637/988 para OS e a Lei nº 9.790/999 para as OSCIPS. Este título é 

                                                        
7 A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) foi estabelecida pela resolução 106 (VI) do 
Conselho Econômico e Social, de 25 de fevereiro de 1948, e começou a funcionar nesse mesmo ano. 
Mediante a resolução 1984/67, de 27 de julho de 1984, o Conselho decidiu que a Comissão passaria 
a se chamar Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Disponível no site: 
https://www.cepal.org/pt-br/about 
 
8 Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa 
Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas 
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Disponível no site: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637. 
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dado somente para e pela União a entidades privadas sem fins lucrativos que 

apresentarem objetivos sociais definidos e que cumprirem, entre outros requisitos, a 

transparência em seus atos. Desta forma, pode-se dizer que OS e OSCIP são 

ONG’s10 que compõem o Terceiro Setor, amparadas por certificações emitidas pelo 

poder público federal, para atuar e proceder nas esferas e domínios do setor público.  

            Ainda na década de 1990, novas transformações que tinham como objetivo 

romper com a subordinação das organizações civis ao Estado passaram por 

diferentes experiências. Instituições foram abertas à participação em esferas antes 

inerentes a atores estatais. Ao longo de toda esta década, ocorria mais uma 

mudança considerada relevante, colocando à prova os limites entre Estado, 

sociedade civil: uma parcela das políticas públicas começou a ser executadas por 

meio de parcerias e as organizações da sociedade civil adquiriram 

responsabilidades e obrigações antes exclusivas ao Estado (ABREU, 2013). 

            Seguindo nessa direção, observa-se, com o aparecimento das ONGs e 

Fundações no Brasil no início dos anos 1990, uma alteração na performance de 

ação destas organizações. A transformação está associada ao histórico de 

resistência ao autoritarismo no espaço de tempo e no período da redemocratização 

(ABREU, 2013). Nessa época verificou-se a aproximação entre ONGs, Fundações e 

Estado, e estas passaram a vê-lo como um dos possíveis financiadores de seus 

projetos. Observou-se também nesse período, um forte interesse do financiamento 

internacional para as organizações sem fins lucrativos da América Latina. 

            Logo após a Constituição Federal ser promulgada em 1988, nos primeiros 

anos da década de 1990 foi criada a maioria dos conselhos gestores de políticas 

públicas, orçamentos participativos e audiências públicas. Todos estes 

procedimentos institucionalizaram a participação, colaboração e atuação cívica em 

território nacional (GURZA LAVALLE, 2006). Como bem observa Landim (2008) os 

conselhos gestores, os orçamentos participativos e as audiências públicas também 

atraíram e aproximaram as organizações da sociedade civil.  

                                                                                                                                                                             
9 Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em 
funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e 
normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. Disponível no site: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htm 
 
10 Retornaremos com mais informações no ítem 1.4. 
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            Com a criação destes novos meios de participação política no Brasil, pôde-se 

diversificar não apenas o estatuto e suas atividades dentro da sociedade civil, mas 

também inaugurar um espaço mais abrangente de parcerias entre o Estado e a 

sociedade civil. Logo no início da década 1990, as parcerias entre setores públicos e 

privados foram diversificadas e ampliadas. O envolvimento, bem como o 

comprometimento das ONGs e Fundações com diversos órgãos e instâncias 

governamentais consagrou a construção e organização de novos encadeamentos 

entre sociedade e Estado no Brasil (LIMA NETO, 2013). 

            No Brasil, os últimos anos foram marcados e apontados pela multiplicação e 

diversificação de ONG’s, denúncias de roubo, desvio de dinheiro público e muita 

corrupção, envolvendo diferentes tipos de organizações conhecidas e reconhecidas 

como não governamentais. Em meados de 2011, dois ministros do governo Dilma 

Roussef, Ministro do Esporte e Ministro do Turismo, tiveram que abandonar suas 

pastas e o Governo, em virtude dos escândalos de corrupção e desmoralização em 

seus Ministérios envolvendo e comprometendo numerosas ONG’s (RUSSO, 2013). 

            Neste cenário em que as ONG’s e Fundações possuem grande visibilidade, 

exposição esta apresentada de forma crescente no campo da educação, a proposta 

desta pesquisa é analisar se as ações educativas realizadas pelas ONG’s e 

Fundações, em parceria com as escolas públicas localizadas no Centro Histórico de 

São Luís, estão contribuindo para uma melhor qualidade do ensino na rede oficial e 

possível aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

           No atual contexto pelo qual passa a realidade do Brasil, o estabelecimento de 

uma sociedade mais justa necessita de um esforço conjunto, tanto dos espaços 

formais como dos espaços não formais, advindos das escolas e das ONG’s, mas 

sobretudo das instituições mantidas pelo Estado. Contudo, não podemos fingir que 

não existem e simplesmente desconhecer que os espaços não formais de ensino, 

principalmente as atividades educativas desenvolvidas pelas Organizações do 

Terceiro Setor têm sido pouco estudadas e discutidas, tanto no âmbito das políticas 

públicas e avaliações governamentais quanto no âmbito das pesquisas acadêmicas 

(GONZALEZ, BERNADO, 2012).    

            Tendo em vista essa escassez de pesquisas no que tange ao terceiro setor, 

buscou-se junto a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 

(ABONG), e também junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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informações no sentido de realizar um mapeamento sobre as ONG’s e Fundações 

suas lutas políticas, perspectivas de trabalho, público-alvo e financiamento. Tudo 

isto expressa, ainda que indiretamente, um campo carente permeado por programas 

e projetos que precisam de parcerias, investimento, execução e avaliação. 

 Gouveia e Daniliauskas (2010), com a finalidade de caracterizar o perfil e 

colher informações preciosas referentes a cada fundação que integra o grupo  

ABONG, formalizaram e efetuaram uma pesquisa via questionário online realizada 

em março de 2010, onde auferiram e obteveram como amostragem 189 

associações, aproximadamente 70% do cenário atual, os resultados obtidos pela 

pesquisa11 

 
Mostraram que entre as principais lutas políticas das ONG’s 
encontram-se: educação (48%), organização e participação popular 
(33,8%), relações de gênero (27%), justiça e promoção de direitos 
(23,3%), meio ambiente (21,8%) e saúde (20,3%). Sobre as 
perspectivas de trabalho destacam-se: desenvolver a consciência 
crítica (82%), transformar ações em políticas públicas (57%), 
fortalecer entidades (53,1%) e solucionar problemas imediatos 
(9,4%). Em relação ao público a quem as ações destinam-se estão: 
organizações populares (54,8%), mulheres (36,3%), crianças e 
adolescentes (32,9%), jovens (28,8%) e trabalhadores rurais 
(21,9%) (GOUVEIA: DANILIAUSKAS, 2010, p.68). 

 

            De acordo com os elementos coletados junto ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, no ano 2012, as associações e fundações privadas 

sem fins lucrativos totalizavam 276, com isso, empregava de forma direta 

aproximadamente 1,5 milhões de pessoas. No ano de 2014, as organizações 

alcançaram entre 81% a 100% de financiamentos internacionais, entretanto, estudos 

recentes apresentaram uma perda de 66%. Os recursos públicos federais que 

alimentavam e fortaleciam no ano de 2013 em torno de 16,7% das associadas 

progrediram para 37,4% em 2017, e no último estudo conquistaram 71%. Se em 

2013, o Estado financiava 2,4% das organizações, em 2017 os investimentos 

atingiram 14,5% em relação ao quantitativo de associações que usufruíam desse 

benefício, uma alta de quase 12%. As empresas privadas, institutos e fundações 

empresariais iniciaram uma corrente de apoio aos projetos, em 2013 somente 8,3% 

                                                        
11 Os resultados da pesquisa estão disponíveis no site: <http://www.abong.org.br. 
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das instituições obtinham investimentos, em 2017 expandiu, aumentando para 

21,3% (GOUVEIA: DANILIAUSKAS, 2017). 

 

1.2 – O TERCEIRO SETOR NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

       

            Abreu (2013) observou em suas pesquisas um grande desenvolvimento e 

crescimento do terceiro setor, bem como as ações de trabalho voluntariado, 

aumentando e reforçando as parcerias público-privadas para oferta de projetos 

sociais e educacionais. Essa movimentação entre ONG’s, Fundações e Estado fez 

com que essas parcerias passassem a vê-lo como possíveis financiadores de seus 

projetos. Logo no início dos anos 2000, percebeu-se um forte interesse do 

financiamento internacional direcionado para ONG’s da América Latina escolhendo 

alguns projetos prioritários em regiões menos favorecidas (ABREU, 2013). 

            Apesar de toda essa movimentação em torno do assunto, iniciado na década 

de 1990 e se alicerçando no cenário nacional nos anos 2000, o assunto entre 

Estado e sociedade através da expressão terceiro setor ainda é limitada, insuficiente 

e pouco utilizada, definida e delineada como organizações sem fins lucrativos, 

criadas e mantidas pelo trabalho voluntário, em espaço não governamental. Para 

Fernandes (1994, p.20), suas ações se traduzem:  

 
  Com clareza no interior das atividades filantrópicas e se distinguem 

claramente das do primeiro setor governo, responsável pelas 
tarefas peculiares à esfera pública e do segundo Setor mercado, 
representado por atividades com fins lucrativos”. Pesquisando-se o 
contexto político-social de surgimento do terceiro setor, verifica-se 
que este termo é revestido de diferentes abordagens e formas de 
definição.  

 

            Tem-se como premissa que o terceiro setor surgiu como uma “[...] alternativa 

viável à ineficiência estatal no trato da questão social e, a segunda advém da análise 

que considera que o terceiro setor emerge do projeto político neoliberal que prima 

pelo esvaziamento da dimensão pública do Estado” (BARBOSA, 2006, p.35). 

Conhecer e compreender a proveniência do termo não serve apenas para uma 

averiguação da origem de um nome, mas também, para saber diferenciar e perceber 

o cenário na qual ele está inserido. 
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            Quanto à questão conceitual do Terceiro Setor, Barbosa (2006) o define 

como um grupamento de organizações e iniciativas privadas destinados à produção 

de bens e serviços públicos, em favor do atendimento e assistência dos direitos 

básicos da cidadania. Landim (2002) complementa as ideias de Barbosa (2006) ao 

classificar os setores e pontuar que a ineficiência do estado, quando se reporta as 

questões sociais, está passível à falência do Estado, abrindo uma lacuna e 

permitindo que o terceiro setor apareça, cresça, se fortaleça e interfira nas questões 

sociais. 

 Azevedo (2013) dialogando com Landim (2002 apud Montaño, 2007), 

esclarece que o termo Terceiro Setor tem nacionalidade bem definida. Vem de berço 

e origem norte-americana, concebida dentro de um contexto onde o associativismo e 

o voluntariado faziam parte de uma cultura política e cívica fundamentada no 

individualismo liberal. Surgiu e tornou-se possível como conceito a partir de 

documentos e pesquisas publicadas em 1975 nos Estados Unidos da América pela 

Comissão sobre Filantropia Privada e as Necessidades Públicas12. 

           Landim (2002) classifica em suas pesquisas os três setores da seguinte 

maneira: primeiro setor é o governo, responsável e encarregado pelas questões 

sociais, cumprindo função administrativa dos bens e serviços públicos, 

correspondente às ações do Estado, nas esferas municipal, estadual e federal. O 

segundo setor é o privado, encarregado pelas questões individuais, executado pelo 

mercado, por empresas privadas que visam fins lucrativos. Com o enfraquecimento 

e crise do Estado, o setor privado começa a interferir e interceder nas questões 

sociais, por meio das instituições que compõem o terceiro setor. Ou seja, o terceiro 

setor é formado por organizações sem fins lucrativos e não governamentais que tem 

por finalidade gerar serviços de caráter público. 

 Landim (2002), num levantamento realizado em uma de suas pesquisas 

sobre o setor sem fins lucrativos, destaca que as ações filantrópicas marcaram a 

história do Brasil desde sua colonização, prolongando-se até a época atual através 

de caminhos alternativos e distintos, mas nunca deixando de existir. 

                                                        
12 Commissionon Private Philanthropy and Public Needs - CPPPN, organizada por Jonh Rockefeller 
III (empresário da indústria do petróleo), Wilbur Mills (House Committee on Ways and Means, 
Instituição reguladora das taxas americanas), George P. Shutz (Secretário do Tesouro) e Willian 
Simon (Secretário). Disponível no site: https://en.wikipedia.org/.../Commission_on_Private_Philanthr. 
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           De fato, observa-se que, quanto a esta definição não há um consenso por 

parte dos estudiosos da área, havendo assim diversas definições, que se aproximam 

e se harmonizam em alguns pontos. Para Fernandes (1994, p.21), o conceito de 

terceiro setor expressa um agrupamento “[...] de organizações e iniciativas privadas 

que visam à produção de bens e serviços públicos. Este é o sentido positivo da 

expressão bens e serviços públicos, implicando uma dupla qualificação, não geram 

lucros e respondem a necessidades coletivas”. 

           A bibliografia existente e pesquisada sobre o Terceiro Setor é bem variada e 

abrangente, apresenta questionamentos e abordagens diferenciados, por vezes, 

contraditórios, principalmente quando relacionada às tentativas de conceituações, 

classificações, características e objetivos. A concepção de Terceiro Setor é bem 

heterogênea e complexa no ponto de vista e compreensão de alguns autores. 

Primeiro trazemos Cabral (2004, p.17), que descreve o Terceiro Setor como:  

   
  Sendo uma nomenclatura geral adotada para distinguir as 

organizações sociais particulares daquelas organizações de caráter 
empresarial e de organizações governamentais, representando 
assim um campo mediador que se relaciona com o Estado, o 
mercado e a comunidade, com a finalidade de prover bens comuns 
de proteção social. 

 

           Nesse contexto, desponta o chamado Terceiro Setor. Montaño (2007, p.53) 

compreende que o termo não é imparcial, mas [...] “constituído a partir de um recorte 

do social em esferas: O Estado, o primeiro setor, o mercado, o segundo setor: e, a 

sociedade civil o terceiro setor”. Essa configuração separa e torna mais ativo e 

movimentado os três setores, como se o político fizesse parte da esfera estatal, o 

econômico ao campo do mercado e o social atribuído apenas à sociedade civil. 

           Outro exemplo que trazemos é a concepção de Terceiro Setor na visão do 

próprio Montaño (2007, p.52) que o classifica como:  

  
                                                                  Instrumento decisivo na implantação do novo modelo de Estado 

brasileiro e parceiro na formulação de políticas públicas, sua 
acepção abrange desde a promessa como portador de uma nova 
tendência a de renovação do espaço público, do resgate da 
solidariedade e da cidadania, por meio de ações pautadas no 
voluntariado e na filantropia, com vieses do discurso empresarial; 
bem como, se refere às organizações sociais cujas atividades não 
sejam nem coercitivas nem voltadas para o lucro. 
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           Consideramos significativo e oportuno destacar que, Landim (2008) em suas 

pesquisas apresenta duras críticas ao uso do termo Terceiro Setor, especificamente 

no Brasil:  

 
Não possuindo qualquer densidade conceitual, tem certamente a 
vantagem de ser mais sugestiva quanto a concepções centrais em 
questão no debate, em que se chama a atenção para redirecionar o 
foco de discussões tradicionalmente levadas no campo do 
pensamento sociológico ou da economia política, onde o 
privilegiamento (sic) do Estado e do mercado teria minimizado o 
protagonismo (sic) daquelas organizações na conformação das 
sociedades modernas (LANDIM, BERES, 1999, p. 8). 

 

           Além de perceber a falta de densidade e consistência conceitual do termo 

Terceiro Setor, Landim (2008, p.28) faz observações pontuais quanto à proliferação 

descontrolada destes termos. A autora, ao tentar explicar as transformações na 

relação entre Estado e Sociedade Civil, diz que: “[...] É sintomático o surgimento de 

novos e estratégicos termos no mercado, para designar fenômenos e questões 

ligadas ao chamado universo das organizações da sociedade civil”. O Terceiro Setor 

é considerado por ela possivelmente o mais relevante e significativo.   

           Observa-se que a expressão terceiro setor não reúne um mínimo de 

consenso, nem uma unanimidade sobre sua origem, proveniência, concepção, bem 

como suas características. Para PERONI; OLIVEIRA; e FERNANDES (2009, p.78), 

tal “[...] dissenso é clara expressão de um conceito ideológico que não dimana, ou 

seja, que não origina da realidade social, mas tem como ponto de partida elementos 

formais e uma apreensão da realidade apenas no nível fenomênico”. Apontam ainda 

para, a ausência de uma realidade interlocutora como parâmetro, acaba-se por 

pulverizar, fragmentar e generalizar esses conceitos. 

           Dialogando com Landim (2002), Peroni, Oliveira e Fernandes (2009) 

discorrem dentro desse contexto de expansão do terceiro setor em todo o Brasil, 

onde estes são estruturados como projetos realizados em parceria público-privada, 

sendo grande parte deles destinados à inclusão social, resgate e recuperação da 

cidadania a partir do atendimento individual ou a grupos de pessoas em que vivem 

em condições de vulnerabilidade social, com situações de risco diariamente. 

 Segundo Perez (2005), nem todas as convicções e sugestionamentos de 

Bresser-Pereira foram concretizadas. Contudo, a diretriz de parcerias com o terceiro 
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setor foi uma das recomendações fundamentais e imprescindíveis em programas 

governamentais, a exemplo da Comunidade Solidária13, configuração idealizada na 

gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nos anos de 1995 com o 

objetivo de incentivar e impulsionar a realização das atividades do terceiro setor. 

            Como consequência da discussão e argumentação a respeito da 

importância, bem como da seriedade e respeitabilidade da parceria entre governo e 

o Terceiro Setor, surge então a necessidade de criação de leis específicas para esta 

nova realidade. Dentro deste contexto o Terceiro Setor no Brasil teve seu primeiro 

grande marco instituído pela Constituição Federal de 1988, regulada pelos princípios 

da descentralização e da participação popular, concebendo instrumentos para que a 

sociedade tivesse o direito de exercer seu papel, participando e controlando as 

ações do Estado. No final da década de 1990, o Terceiro Setor teve seu primeiro 

processo de regulamentação no Brasil homologado, com a aprovação da Lei nº 

9.637, de 15 de Maio de 1998, que estabelecia a qualificação de entidades das 

Organizações Sociais e criava o programa de publicização. O segundo marco foi a 

Lei nº 9.79014, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 3100, de 30 

de julho de 1999, que estabeleceu e determinou a qualificação de pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos (BRASIL, 2008).  

           Montaño (2007) avalia e analisa de forma negativa as normas que legislam os 

tipos de organizações que compõem o Terceiro Setor, bem como a relação de 

cooperação firmada entre Estado e Sociedade, cabendo ao Estado a obrigação de 

financiar as ações dessas entidades. Por entender que:  

                   
                            Estas leis representam uma estratégia de privatização dos serviços 

sociais de parte de recursos públicos, pois ao mesmo tempo em que 
mascara a desresponsabilização do Estado da resposta à ‘questão 
social’ e sua transparência para o setor privado, fragiliza os direitos 
sociais, a participação e o controle social das políticas sociais por 
submetê-los aos critérios gerenciais das empresas, e não uma lógica 
de prestação de serviços e assistência conforme um nível de 
solidariedade e responsabilidades sociais (MONTAÑO, 2007, p.204). 

 

                                                        
13 Programa do governo federal, criado em 1995 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que assinou o Decreto n. 1.366, de 12 de janeiro de 1995. Encerrado em dezembro de 2002, 
substituído pelo Programa Fome Zero. Disponível no site: https://Programa_Comunidade_Solidária 
14 Retornaremos com mais informações no ítem 1.4. 
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           Esse ponto crítico de tensão existente, considerado bem delicado e 

apresentado de forma contundente no Terceiro Setor, é observado de forma incisiva 

em especial no campo da educação, onde verifica-se a divisão e expansão 

significativa de entidades prestadoras de serviços sociais, amparadas e respaldadas 

pelo discurso da responsabilidade social. 

Diante da crescente expansão do terceiro setor em todo o Brasil, numerosos 

projetos são estruturados, desenvolvidos e realizados sob a parceria público-

privada. Montaño (2007) argumenta, em seus estudos que essas ações possuem na 

verdade uma motivação de cunho político e ideológico por trás do discurso de 

eficiência das entidades desse setor, onde o que se pretende de fato é:  

 
                                                                  Uma tentativa de esvaziar a dimensão de direito universal do 

cidadão quanto a políticas sociais de qualidade; criando uma cultura 
de auto-culpa pelas mazelas que afetam a população menos 
favorecida, e de auto-ajuda mútua para seu enfrentamento; com o 
objetivo de desonerar o capital de tais responsabilidades, criando, 
por um lado, uma imagem de transferência de responsabilidades e, 
por outro, a partir da precarização e focalização da ação social 
estatal e do “terceiro setor”, uma nova demanda lucrativa para o 
setor empresarial (MONTAÑO, 2007, p.205). 

 

           Desta forma, a própria população fica responsável pelas soluções das 

dificuldades existentes ou encontradas. Com isso, o Estado se ausenta do 

compromisso e se exime da responsabilidade de formular e efetivar políticas sociais 

de qualidade, tornando-se apenas um incentivador do terceiro setor, para que o 

mesmo se ocupe e desempenhe essa obrigação (MONTAÑO, 2007). 

           Segundo Trilla (2008), essa é uma estratégia concebida e utilizada pelo 

Estado para tirar de si compromissos e obrigações de suas funções sociais, uma vez 

que estas são atribuídas ao terceiro setor, sinalizando através disso a intenção de 

substituir a sociedade civil enquanto espaço favorecido de conflitos e lutas sociais, 

pelo terceiro setor, visto como um campo semelhante da sociedade, para além do 

Estado e do mercado. De acordo com essa nova configuração, a sociedade civil se 

transforma em parceira do Estado na realização das ações, sendo desnecessário 

confrontos entre estes setores, uma vez que se tornaram parceiros. Esse olhar 

atento em relação às parcerias entre governo e o Terceiro Setor, é visto por Trilla 

(2008) como necessário à medida que se percebe no contexto internacional e 



48 

 

 

nacional, um crescimento nas experiências diversificadas, com base social e 

orientações políticas diferenciadas, almejando uma nova institucionalidade.  

           O ponto central nesse debate abrangendo o Terceiro Setor é compreendido 

como a ampliação do conceito de público, “[...] distinguindo-se da função pública do 

Estado à medida que o tributo do Terceiro Setor se relaciona à sua particularidade, 

uma vez que dele não pode ser cobrado o atendimento das demandas sociais”. Com 

isso, o ambiente público torna-se o referencial para uma abordagem regulamentária 

do Terceiro Setor, articulados com à estruturação e concepção dos bens públicos 

(TRILLA, 2008, p.25).  
           Nos enfoques sócio-políticos com a organização e solicitação da sociedade, 

vários benefícios foram conquistados por meio de movimentos sociais, tais como: 

Diretas Já, Movimento Constituinte e Constituição, Movimentos pela elaboração e 

efetivação de Leis Sociais. A década de 1990 conseguiu expressar e externar o 

acúmulo das forças sociais reprimidas e sufocadas, durante o período da ditadura 

militar. Nesse período, destaca-se na área da educação escolar, a proposição de 

elaboração de uma Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação tal como descrito 

na Carta Magna do país. Neste período foi realizado o Fórum Nacional da Educação 

no Brasil em defesa da Escola Pública e Gratuita, que teve como objetivo principal a 

reivindicação de criação de um projeto para a educação como um todo e não 

apenas para a escola pública (BRASIL, 1996).   

            Gohn (2010) afirma que no Brasil o conceito de educação não formal, 

ganhou espaço e força, começando a ser amplamente conhecido, discutido e 

criticado nos anos 2000 quando ONG’s, entidades do Sistema S (SESC, SENAC, 

SENAI, SESI), Programas Educativos e outros passaram a usá-lo com frequência, 

sempre que se reportavam a atividades de promoção da cidadania e inclusão social.   

Observa-se hoje no Brasil um movimento de crescimento do conceito de 

educação, que não se limita exclusivamente à ação de ensinar e aos aspectos 

relacionados ao processo ensino aprendizagem dos espaços escolares formais. 

Esta nova concepção de educação ultrapassa os muros da escola, indo mais longe, 

em direção aos espaços alternativos, como por exemplo; os espaços domésticos, 

comunitários, do trabalho, do lazer, das relações sociais etc (TRILLA, 2008).  
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Desta forma, organiza-se um novo campo de educação, o campo da 

educação não formal que será apresentado, aprofundado e discutido no próximo 

capitulo, como uma das modalidades educacionais no Brasil. 

 

 

1.3 - ONG’s E FUNDAÇÕES: A BUSCA PELA DEFINIÇÃO DE UM CONCEITO, 
SEUS DIFERENTES PERFIS E FUNÇÕES  

 

           O termo Organização Não Governamental foi utilizado pela primeira vez na 

década de 1940, mais precisamente em 1946, pela Organização das Nações Unidas 

- ONU, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Intitulavam organizações 

não governamentais e definiam como aquelas que atuavam internacionalmente, mas 

não podiam ser vinculadas a aliança intergovernamental. Essas ONG’s não 

passavam pelo crivo dos Estados, mesmo colaborando com projetos de reforma de 

uma nova Europa no período Pós-Guerra (LANDIM, 2002). 

           Segundo Landim (2002), o termo organizações não governamentais, que 

caracterizava entidades consultoras da ONU na década de 1940, popularizou-se nas 

últimas décadas, passando a se referir a uma série de organizações, difícil de 

especificar detalhes. Apesar da heterogeneidade inerente à expressão, a autora 

manifesta dois pontos que, segundo sua compreensão, se apresentam num modelo 

consensual; são autogovernadas e privadas. Landim (2002) enfatiza a existência de 

outros pontos que rendem acaloradas discussões, por exemplo; a diferenciação 

entre instituições sem fins lucrativos e para fins lucrativos; a inclusão e o 

envolvimento ou não das organizações informais das profissionais (LANDIM, 2002). 

           Quanto às ONG’s, Montaño (2005) esclarece que o termo é frequentemente 

utilizado para denominar “[...] organizações civis do terceiro setor, que no Brasil 

proliferaram, a partir da década de 1990, influenciadas pelas alterações políticas e 

econômicas do país, enquanto o Estado se eximia de áreas relacionadas ao bem-

estar social” (MONTAÑO, 2005, p.50). O autor admite a complexidade na busca pela 

concepção tanto das ONG’s como das demais Organizações do Terceiro Setor.  

            No Brasil, as ONG’s tornaram-se tema de grande relevância e conquistaram 

destaque na mídia e o interesse da academia após a Conferência das Nações 

Unidas para o meio ambiente e desenvolvimento (CNUMAD), realizada na cidade do 
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Rio de Janeiro em 1992, popularmente conhecida como ECO-9215, considerado o 

primeiro encontro de caráter oficial por oferecer uma programação sobre atividades 

e conferências organizadas e realizadas por ONG’s no Brasil e no exterior. Outro 

movimento importante nos anos 1990 que mobilizou a sociedade e deu grande 

visibilidade às ONG’s foi a “Ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida”, 

tendo como maior representante o sociólogo Herbert de Souza16. 

           Nessa perspectiva, Fernandes (2002), aborda questões como a defesa e 

proteção dos direitos das mulheres, a luta dos povos indígenas, da identidade negra 

ou do direito de moradia, vistos como algumas das proposições que constam na 

agenda pública como prioridade a partir da articulação entre movimentos sociais e 

ONG’s brasileiras. Destacou também e classificou como relevantes as ações já 

realizadas pelas ONG’s brasileiras em defesa da ética e dos direitos humanos. 

           Já no campo educativo, algumas vezes, as ações realizadas por essas 

organizações tendem a fortalecer e ampliar a expressão de um movimento social no 

sentido mais extensivo, a exemplo daquele que possibilitou a promulgação da Lei nº. 

11.645/0817 (BRASIL, 2008), que inseriu o ensino da história da África e dos povos 

indígenas brasileiros no Ensino Fundamental. Apresentamos aqui alguns exemplos 

de ONG’s e Fundações que apoiaram e incentivaram publicamente a criação e 

implantação dessa Lei; Organização de Mulheres Negras, Instituto Sócioambiental 

(ISA), Casa da Cultura da Mulher Negra, Instituto Paulo Freire, dentre outros. 

           Russo (2013), entende essas ações como aquelas realizadas em conjunto 

com movimentos sociais, faz-se necessário frisar que nem toda ONG apresenta o 

perfil voltado para a organização popular. Existe uma diversidade bem vasta e 

                                                        
15 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também 
conhecida como Eco-92, Cúpula da Terra, Conferência do Rio de Janeiro e Rio 92, foi uma 
conferência de chefes de estado organizada pelas Nações Unidas e realizada de 3 a 14 de junho de 
1992 no Rio de Janeiro. Disponível no site: www.senado.gov.br/.../rio20/...rio20/conferencia-rio-92 
 
16 Herbert José de Sousa, conhecido como Betinho, foi um sociólogo e ativista dos direitos humanos 
brasileiro. Concebeu e dedicou-se ao projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela 
Vida. Em 1986 Betinho descobriu ter contraído o vírus da AIDS em uma das transfusões de sangue a 
que era obrigado a se submeter periodicamente devido à hemofilia. Disponível no site: 
https://www.ebiografia.com/betinho/ 
 
17 Em 9 de Janeiro de 2003 foi aprovada a Lei Federal 10.639 que institucionalizou o ensino de 
História e Cultura Afro-brasileiro e Africano. Em 10 de março de 2008, entrou em vigor a Lei 
11.645/08, que prevê também o ensino da cultura Indígena nas escolas. Disponível no site: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm 
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numerosa de instituições que são conhecidas e reconhecidas como ONG’s, umas 

criadas exclusivamente como prestadoras de serviço, outras com objetivos religiosos 

ou assistencialistas, e algumas destas criadas com a finalidade de fortalecer e 

estimular os partidos políticos, as conhecidas ONG’s apadrinhadas. 

           Teixeira (2003) orienta como fugir dessas generalizações, propondo a 

realização de um retrato crítico deste campo expansivo e de difícil compreensão das 

ONG’s no Brasil. Nesse sentido, a autora categorizou e classificou quatro diferentes 

conjuntos de organização que ocupam o espaço denominado ONG:  

 
                                     1 - Organizações de assessoria e apoio a serviço dos movimentos 

populares, os centros de educação popular criados desde os anos 
1960 e que se transformaram em ONG’s no período de transição 
democrática. 2 – Organizações surgidas no final da década de 1980 
que mobilizam a sociedade em torno de questões específicas 
(preocupação ambiental, atendimento a meninos de rua, apoio aos 
portadores de HIV). 3 – Conjunto de organizações e fundações 
empresariais que começam a ganhar espaço ao longo da década de 
1990. 4 – Entidades religiosas que se reconheciam anteriormente 
pela denominação de assistenciais ou filantrópicas, atualmente 
adotam a expressão não governamental, ou assim são denominadas 
por órgãos de governo ou imprensa (TEIXEIRA, 2003, p.32). 

 

           Teixeira (2003) destaca ainda que, antes da década de 1990, as 

organizações e fundações empresariais de fato não existiam no Brasil. A partir dos 

anos 1990 começam a se autodenominar como ONG’s ou Terceiro Setor. Esse é o 

grupo que tem conquistado maior espaço e visibilidade nas discussões no cenário 

educativo. Apresentamos como exemplo de ONG nesse sentido, o movimento 

financiado pela iniciativa privada, “Todos Pela Educação”18. 

           Assim como as ONG’s comunitárias ligadas a áreas ou demandas populares, 

as organizações que têm associação com os setores empresariais passaram a 

pensar, planejar e investir na área educativa, sobretudo a partir dos anos 1990. Tais 

organizações não só desenvolvem parcerias com as escolas, como também, 

financiam diversos projetos desenvolvidos e realizados por ONG’s e Fundações. 

                                                        
18 Criado em setembro de 2006, o movimento é financiado pela iniciativa privada. Estabeleceu cinco 
metas relativas ao que denominam como educação de qualidade, e por elas as instituições 
constituintes do movimento desenvolvem parcerias com o poder público. Disponível no site: 
www.todospelaeducacao.org.br. 



52 

 

 

           As ONG’s, em sua grande maioria, vêm desempenhando funções e 

obrigações realizadas anteriormente somente pelo Estado. São elas que passaram a 

receber recursos financeiros do Estado para a execução de políticas sociais. As 

ONG’s são consideradas pelos estudiosos, como a presença mais concreta e 

fundamentada da representação da sociedade civil no contexto das instituições 

participativas (ABREU, 2013). 

Ao refletir sobre os diferentes tipos de perfis das ONGs, Abreu (2013) discorre 

sobre a importância de se ter consciência sobre essa trajetória histórica. A pequena 

e breve história das ONG’s e Fundações no Brasil permite perceber a consolidação 

de dois perfis de organizações. Existem as ONG’s que concedem prioridade à 

tentativa de influenciar politicamente, cuja identificação está relacionada à militância 

política e aos movimentos sociais (ABREU, 2013). Do mesmo modo, também 

existem instituições que assumem um caráter mais técnico e de prestação de 

serviços.  

           Algumas particularidades pontuais destas ONG’s conhecidas como militares 

ou históricas são bem conhecidas, a associação com os movimentos sociais no final 

da ditadura militar e na época da redemocratização, bem como a participação e 

vinculação à ABONG, em especial a função exercida nas primeiras experiências de 

esferas participativas, principalmente após a Constituição de 1988.  

           Segundo Abreu (2013), as organizações que apareceram no final da década 

de 1990 significaram um confronto às organizações históricas e permaneceriam 

voltadas com o foco nas questões mais urgentes e imediatas. Estas organizações 

seriam um conjunto de ONG’s que, em comum, teriam o fato de poderem optar pela 

execução técnica de projetos sociais, ao invés de sua formulação. “[...] São 

organizações cujos perfis variam do assistencialismo até a execução de projetos 

mais amplos, atentos as adaptações necessárias à realidade local” (ABREU, 2013, 

p.99). São fortemente criticadas por entenderem que se tratam de ONG’s que 

assumem responsabilidades que deveriam ser desempenhadas pelo Estado  

           Essa divisão apresentada entre ONG’s, têm como prioridade atividades 

políticas de advocacy19 e aquelas que se propõem à prestação de serviços sociais 

mais urgentes. ONG’s próximas de um perfil mais militante, consideram as demais 

                                                        
19 Organizações cuja principal razão de ser está na promoção e defesa dos direitos de populações 
específicas (LIMA NETO, 2013). 
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uma alteração das intenções desse tipo de organização. As críticas vão desde 

acusações de aceitação até a definição como apolíticas ou a serviço da diminuição 

das funções próprias do Estado. Já as ONG’s de perfil mais técnico ou assistencial 

muito embora reconheçam seu pequeno envolvimento em esferas mais genuínas da 

política, preservam a legitimidade da existência de perfis heterogêneos de 

organizações, não devendo ser vistos como adulteração de um modelo de 

organização não governamental (ABREU, 2013). 

           Ambos os perfis das ONG’s compartilham de uma característica em comum, 

que se reporta à argumentação a respeito dos valores de uma sociedade civil ativa: 

a vocação dos projetos executados pelas organizações serem locais de experiência 

para as políticas públicas. Ou seja, acredita-se na capacidade que os projetos 

abalizados e vistos como bem-sucedidos, sejam reproduzidos e incorporados pelo 

Estado, a quem é reservada a capacidade e possibilidade de estender a distribuição 

de direitos (ABREU, 2013). 

           Considera-se importante saber que esses dois perfis de organizações são 

concebidos como discursos genéricos, ou seja, acreditar que uma organização 

possui características de um ou dois tipos, é ignorar as variações de possibilidades 

de atuação das ONG’s, que se colocam em pontos antagônicos destas delimitações. 

Um pequeno número de autores, entende que há espaço para uma variedade de 

papeis, no entanto, a grande maioria destina às demais organizações um papel 

menos importante, secundário, e muitas vezes negativo (ABREU, 2013). 

           Apesar dos perfis das organizações terem a ver com a história das mesmas, 

deve-se evitar adotar como parâmetro a idade da organização, pois esse não 

representa o melhor indicador de suas características atuais. Uma organização 

criada há pouco tempo nem sempre, deve ser vista apenas como uma prestadora de 

serviços ao Estado, taxada e muitas vezes diminuída como uma ONG de atuação 

passiva. Vale considerar o grau de profissionalização, institucionalização, estrutura e 

tamanho da mesma (ABREU, 2013). 

           Portanto, se existe essa diferença entre os dois perfis de ONG’s, esse fato 

tem a ver com a trajetória histórica, quando do aparecimento das organizações, pois 

existem muitos outros fatores envolvidos, que contribuem para concordar com esses 

diferentes perfis. Podemos observar organizações concebidas como de grande 
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porte, profissionalizadas, atuando em diversas áreas, bem como pequenas 

organizações transitando entre algumas atividades de cunho políticos. 

           Segundo as pesquisas de Lima Neto (2013), no âmbito das funções das 

ONG’s, quatro delas discorrem sobre a relação ONG’s e sociedade, ao passo que, 

as outras três funções apresentadas e categorizadas num segundo bloco priorizam 

as relações ONG’s e Estado. As primeiras quatro funções que abordam a relação 

entre ONG’s e sociedade foram classificadas como: servir, articular, representar e 

transformar. A mais recorrente encontrada entre elas foi servir. 

           De acordo com esse olhar, observa-se que a tarefa primordial das ONG’s é 

servir ao próximo, oferecendo serviços gratuitos, incluindo todas as áreas, 

principalmente aquelas que são de competência e responsabilidade do Estado, tais 

como, saúde e educação, bem como os serviços de capacitação profissional e 

promoção de momentos de lazer.   

           A função articular é conhecida como as ONG’s que proporcionam a 

participação e articulação da sociedade, oferecendo instrumentos necessários para 

que as próprias pessoas saibam como reivindicar e utilizar seus direitos. A função 

representar está voltada para o plano do entendimento das ONG’s responsáveis 

pela intermediação entre o poder público e a sociedade civil, representando setores 

da sociedade junto ao Estado. A quarta função transformar, aparece no âmbito das 

relações entre ONG’s e sociedade, corresponde a uma representação das ONG’s 

enquanto agentes transformadores da realidade, são organizações que apresentam 

como ponto principal a promoção das transformações sociais, favorecendo a 

redução das desigualdades sociais (LIMA NETO, 2013). 

           O segundo bloco de funções atribuídas a essas organizações, está ligado às 

relações entre ONG’s e Estado. São três as funções que tratam exclusivamente 

dessas relações: complementar, substituir e controlar/fiscalizar. A exemplo da função 

servir, considerada a mais recorrente entre aqueles referentes à relação entre 

ONG’s e sociedade, a função complementar também foi preponderante na relação 

ONG’s e Estado, por entender que o objetivo principal e decisivo das ONG’s é 

complementar a ação do Estado (LIMA NETO, 2013). Outra função encontrada de 

forma bem frequente em suas pesquisas, foi substituir, que preza pela ideia de 

substituir o Estado, tendo em vista, a limitação deste para realizar os projetos. Por 
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fim, aparece a função controlar/fiscalizar o poder público como a função menos 

recorrente nas falas dos entrevistados (LIMA NETO, 2013).    

           Lima Neto (2013) vê a predominância e recorrência das funções servir à 

sociedade e complementar a atuação do Estado nas falas dos entrevistados, como 

os principais elementos de autodefinição das funções das ONG’s. Este fato vem de 

encontro com o seu pensamento, ao reconhecer e comprovar que a parceria com o 

Estado é vista como uma via de mão dupla.   

Nesse sentido, Lima Neto (2013, p.151) destaca “[...] a relação de 

ambivalência com o Estado atestada pelo predomínio das funções servir a 

sociedade e complementar a atuação do Estado”. Tendo em vista a dificuldade que 

as ONG’s encontram para realizar todas as tarefas que elas se propõem, de maneira 

oportuna e adequada, sem poder contar com as parcerias com o Estado. Por outro 

lado, reconhece que o Estado depende das ONG’s para ampliar, diversificar e 

potencializar os resultados das políticas públicas. 

 

1.4 – TERCEIRO SETOR E PARCERIAS COM O ESTADO: UMA VIA DE MÃO 
DUPLA 

 

           Pesquisar o fenômeno considerado recente das parcerias entre organizações 

da sociedade civil e o Estado na elaboração de políticas públicas, tem como um de 

seus objetivos centrais discutir a modificação nos modelos de relação entre Estado e 

sociedade no Brasil. A caracterização da relação entre Estado e sociedade civil 

inclinou-se afirmar o papel desempenhado pelo Estado como o lado mais forte da 

relação. Nesta perspectiva, o Estado é concebido como centralizador, de visão 

limitada quanto às reivindicações da sociedade. Do outro lado, poucos estudos 

esclarecem a vigorosa tradição cívica da sociedade brasileira e o baixo nível de 

organização da sociedade (ABREU, 2013). 

           Na década de 1980 observou-se inúmeras transformações políticas e sociais 

que trouxeram esperanças de modificar o quadro de subordinação e dependência da 

sociedade civil frente ao Estado. No âmbito da sociedade civil, percebeu-se a 

emergência de novos e modernos movimentos sociais, bem como, o surgimento de 

novos partidos políticos, denominado de novo sindicalismo. 



56 

 

 

           A década seguinte trouxe um período de transformações que aparentemente, 

parecia romper com a subordinação das organizações da sociedade civil, em áreas 

exclusivas dos atores estatais. Ao longo dos anos 1990, observou-se que mais uma 

mudança, colocava em cheque os limites entre Estado e sociedade civil, parte das 

políticas públicas passam a ser realizadas por meio de parcerias, e as organizações 

da sociedade civil adquirem responsabilidades antes exclusivas ao Estado. 

           Seguindo nesta direção, Abreu (2013) aborda, a partir do ponto de vista das 

ONG’s, duas transformações relacionadas: 

 
Em primeiro lugar, trata-se de pensar a reconfiguração do papel e da 
abrangência do Estado brasileiro. A partir da década de 1990, 
aqueles empenhados em estudar a implementação de políticas 
sociais e a (re) organização do Estado dificilmente deixarão de se 
deparar com a participação das ONG’s nesses processos. Áreas 
significativas das políticas públicas estatais passaram a ser 
executadas por organizações da sociedade civil, com financiamento 
estatal. Em segundo lugar, observa-se uma transformação no modo 
de atuação das próprias organizações. O surgimento das ONG’s no 
Brasil está ligado ao contexto de resistência ao autoritarismo e ao 
período da redemocratização. As ONG’s experimentaram a 
necessidade de marcar sua distinção frente a outros atores sociais, 
sobretudo no que diz respeito à relação com o Estado (ABREU,2013, 
p.85). 

 

           Abreu (2013, p.84) ainda destaca que “[...] a ação assistencial passa a ser 

concebida como subordinada à toda dinâmica de redemocratização da sociedade, 

com as costas voltadas para o Estado”.  A partir da década de 1990 a distância foi 

diminuindo e os laços foram se estreitando entre ONG’s e Estado.  Nesse período as 

ONG’s começam a perceber e enxergar o Estado como um dos possíveis 

financiadores de suas ações e seus projetos. 

           As ONG’s classificam a aproximação com o Estado uma estratégia de 

captação de recursos, um meio para aumentar seu leque de atuação. Elas 

defendem a participação da sociedade civil como fundamental para a melhoria do 

funcionamento dos mecanismos democráticos tradicionais, considerando recurso 

transformador para a providência e direcionamento das demandas, bem como as 

necessidades das minorias (ABREU, 2013). 

           No tocante as percepções e entendimentos sobre parcerias com órgãos 

governamentais, das visões gerais dos membros das ONG’s a respeito das 

vantagens e desvantagens destas parcerias, a pesquisa realizada por Abreu (2013), 
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apresenta resultados reveladores e surpreendentes. O fator negativo foi apontado de 

forma quase unânime por parte da maioria dos entrevistados: estes elencaram a 

existência de uma enorme burocracia do Estado contra a qual as organizações têm 

que lutar, considerado o maior dificultador da parceria. Criticaram também a forma 

como os editais são apresentados: muito rígidos, inflexíveis, de difícil compreensão, 

dificultando a implantação dos projetos. Ressaltaram ainda as dificuldades nas 

prestações de contas, atrasos na liberação dos recursos financeiros e a 

descontinuidade dos projetos, tendo em vista as constantes mudanças de governos. 

           Destaca-se aqui os pontos positivos da parceria apontados pelos 

entrevistados por Abreus (2013): os fatores mais apontados foram a aquisição de 

credibilidade e visibilidade. Observou-se também como ponto positivo, a 

possibilidade de através das parcerias, as organizações serem capazes de 

influenciar a criação de políticas públicas. Por último, apresentaram como positivo 

nas parcerias, a abertura de um canal de diálogo com o governo, possibilitando 

desta forma a agregação de um conjunto de forças em torno de causas comuns 

(ABREU, 2013). 

           Embora alguns aspectos positivos das parcerias tenham sido encontrados e 

apontados na pesquisa de Abreu (2013), como resultado final persistiu uma visão 

negativa a respeito das parcerias. Porém, segundo o pensamento e entendimento 

do autor parece ser mais adequado concluir que, do ponto de vista dos 

entrevistados, há vantagens e benefícios nas parcerias, que são, constantemente 

frustrados pelos fatores e aspectos negativos, sobretudo devido ao excesso de 

trâmites administrativos, ou seja, muita burocracia. 

           Segundo Lima Neto (2013, p.151), “[...] a parceria com o Estado é então vista 

como uma via de mão dupla, pois esta parceria representa a possibilidade de se 

estabelecer uma parceria estratégica que potencializa os resultados das ONG’s” e 

trazem consigo, uma série de dificultadores e impedimentos que comprometem a 

autonomia dessas instituições. Os recursos procedentes das parcerias firmadas com 

o Estado tornam possível a ampliação do público-alvo e a diversificação de serviços 

ofertados pela entidade. Porém, essas vantagens não são vistas com bons olhos, 

pois implicam um conjunto de obstáculos administrativos que, influenciam 

negativamente a execução dos projetos das ONG’s. O autor também apontou: 
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A falta de continuidade na provisão de recursos, bem como, a 
burocracia, eleitos como principais empecilhos nas parcerias Ong – 
Estado. Sinalizo também um equilíbrio tenso gerando uma 
ambivalência entre dois polos, pois o Estado ao mesmo tempo que é 
um bom parceiro, às vezes, também é visto como um grande 
obstáculo para as ações das ONG’s (LIMA NETO, 2013, p.151-152).  

 

           Essa ambivalência enxergada por Lima Neto (2013) é observada como 

resultado do desenvolvimento democrático no Brasil, por demonstrar diversas ações 

com a população. O autor entende ainda que a parceria com o Estado é vista de 

duas formas: primeiro, como um dos principais obstáculos; segundo, como uma 

alavanca para os projetos das ONG’s. Essa aparente disparidade consiste em uma 

lógica complexa e preocupante de representações e valores sociais que norteiam as 

concepções sobre essas organizações (LIMA NETO, 2013). 

           Essa noção de parceria apresentada por Lima Neto (2013), na interpretação 

de Russo (2013), passou a ser empregada com o intuito de instituir e conceber a 

relação contratual estabelecida entre governos estaduais, municipais e entidades 

privadas, como também para deliberar convênios defendidos pelos governos nas 

três esferas com organizações sociais, elegendo como objeto fundamental o 

desenvolvimento de programas e projetos sociais. 

 Dentro desse contexto, Perez (2013) discute sobre as diversas interpretações 

e análises entre o terceiro setor e o Estado. Os artigos que dissertam sobre o tema 

apresentam panoramas diferentes de como está acontecendo esse relacionamento. 

O discurso predominante existente, protege e resguarda as ações das ONG’s nos 

programas governamentais para que possam incentivar a participação da sociedade 

civil e obter melhores resultados. 

 Nesse sentido, Cardoso (1997) manifesta seu pensamento, sobre o ponto de 

vista que as ONG’s estariam cooperando por meio de sua experiência:  

 
Para preservar a autonomia e independência em relação ao governo, 
esta ideia de independência é também o que caracteriza esta 
realidade nova constituída pela emergência dos cidadãos e de suas 
organizações como ativos do processo de consolidação de 
democracia e do desenvolvimento social (CARDOSO,1997, p.08). 

 

 No entanto, existem outras visões que não consideram as políticas 

governamentais em parceria com as ONG’s como participativas. O governo estaria 
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fazendo uso do trabalho das ONG’s sem compartilhar seus conhecimentos e 

responsabilidades.  

 Segundo Teixeira (2002), a descentralização dos programas liberais de hoje 

correspondem às bandeiras de lutas defendidas pelos movimentos sociais na 

década de 1980, porém destaca que esta participação teve o compromisso e a 

intenção de transferir a realização dos projetos para a sociedade, o que não implica 

estabelecer diferentes maneiras de comunicação com a sociedade que culmine na 

partilha das atribuições e responsabilidades.  

 

 

1.5 - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

 

De acordo com os estudos de Altman (2002), o projeto de governo do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1994 desenvolveu programas de 

reformas no campo educacional seguindo as diretrizes do Banco Mundial, tais como: 

  

A redução das taxas de responsabilidade do Ministério da Educação 
como instância executora; o estabelecimento de conteúdos 
curriculares básicos e padrões de desempenho das escolas e dos 
sistemas educacionais para acompanhar a consecução das metas de 
melhoria da qualidade do ensino e o fortalecimento de parcerias com 
instituições privadas com fins públicos (ALTMAN, 2002, p.36).  

 

Segundo Russo (2011), em 1998 surgiu no cenário nacional o processo de 

publicização de organismos estatais, transformando instituições governamentais em 

Organizações Sociais, com a Lei nº 9.637/9820. Em 1999 foi decretada a primeira lei 

que promove o sistema de trabalho de entidades e pessoas que trabalham de forma 

voluntária nas ações sociais, favorecendo, a relação de certificação para as OSCIPs.  

Um dos temas centrais, abordados pela Lei nº 9.790/99, “[...] dispõe sobre a 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, é a instituição do termo 
                                                        
20 Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa 
Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas 
atividades por organizações sociais. Disponível no site: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm 
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parceria entre o governo e as organizações de interesse público” (RUSSO, 2011. 

p.81). Uma recente norma jurídica atribuída às entidades do terceiro setor permite 

aos governos transferir recursos para as atividades desenvolvidas por estas 

organizações. A partir da instituição desta lei no Brasil, além de estabelecer 

mecanismos de controle na execução de projetos sociais, determina critérios que as 

organizações precisam ter, para serem enquadradas como OSCIP.  

A Lei nº 9.790/99, era aguardada pelas organizações membros da ABONG 

por ser a responsável pelos critérios de averiguação da credibilidade de quem 

estaria qualificado a receber recursos públicos ou não. Essas organizações teriam 

que esperar pela criação de novas leis que assegurariam maior controle social da 

população e uma relação menos subordinada ao Estado. Somente em 2004, no 

Governo de Luís Inácio Lula da Silva, foi criada a legislação que esclareceria o 

termo parceria público-privada nas instâncias governamentais (LANDIM, 2008). 

Nessa perspectiva, Camba (2004, p.26) apresenta o primeiro marco legal 

compreendendo todas as entidades que constituem o Terceiro Setor e que dispõem, 

em seus estatutos, objetivos sociais voltados para a realização das ações de “[...] 

interesse público nos setores da assistência social, cultura, educação, saúde, 

voluntariado, desenvolvimento econômico e social, da cidadania, da democracia, 

além da defesa, preservação e conservação do meio ambiente”. O autor  de parceria 

essa relação existente entre as instituições e as três esferas do poder federal, 

estadual ou municipal, visando ações de interesse público por intermédio de 

vinculação de cooperação entre ambas as partes, amparados pela lei. 

Já a Lei nº 11.079/04 instituiu regras para a contratação de parceria público-

privada por meio de licitações no contexto da administração pública. E a partir da 

criação dessa Lei, os estados e municípios iniciaram de fato o processo de 

promoção e publicização, transformando empresas estatais em instituições 

subsidiadas parcial ou total por iniciativas privadas, e de parcerias entre governos e 

organizações para o desenvolvimento de políticas públicas (RUSSO, 2011). 

Desde o final dos anos 1980, experiências democráticas de parceria entre 

Estado e sociedade civil passaram a existir em todo o país, fundamentadas na 

partilha do poder e do comprometimento entre o Estado e grupos sociais que, 

trabalham nas diversas questões que preocupam grande parte da população do 

país. Na esfera educacional, por exemplo, Teixeira (2003) faz referência à parceria 
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entre Estado e sociedade civil de forma bem-sucedida, por democratizar a 

formulação e a implementação de políticas públicas neste campo de estudo. 

           No âmbito constitucional, a educação apareceu primeiramente, no art. 6º 

como um dos direitos sociais. Segundo Lenza (2010), esses direitos são vistos como 

prestações de serviço favoráveis implementadas pelo Estado, ou seja, o autor 

apresenta em suas falas os direitos sociais como aqueles concedidos pelo Estado 

com a finalidade de atender as carências e necessidades da coletividade. 

           A educação é vista como um desses direitos sociais ofertados pelos entes 

federados. A Constituição Federal aborda a questão da ordem social em um capítulo 

específico destinado à educação. Entre os artigos 205 e 214 que discorrem sobre a 

educação, encontram-se os princípios e regras para esse direito social, que serviram 

de fundamentos para elaboração da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDBEN), a Lei nº. 9394/9521. O artigo 214 é a norma constitucional que referenda o 

Plano Nacional de Educação, atualmente regido na Lei nº. 13005/1422. Esses são os 

dois instrumentos legais que norteiam a educação formal das escolas brasileiras. 

Partindo do modelo federativo, quando se refere a Organização do Estado, a 

Constituição elege alguns artigos sobre as competências de cada ente federado. Os 

art. 23 e art. 24 da Constituição, a educação está em destaque como um dos 

assuntos da competência comum (art. 23, VI) e da competência concorrente (art. 24, 

IX). Inserido nesse contexto, está o art. 211 direcionado ao direito social, onde se 

estabelece a formação e criação de um sistema de ensino em regime de 

colaboração ente União, Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 1988). 

O art. 23 em seus 12 incisos, lista os conteúdos que competem 

administrativamente a todos eles, como por exemplo, saúde, educação, cultura e 

meio ambiente. Cabe enfatizar o parágrafo único desse artigo, que determina o uso 

da lei complementar para estabelecer um regime de colaboração entre os entes 

                                                        
21 A Lei nº 9.394/1996 estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O art. 4º dessa Lei 
determina que o dever do Estado com a Educação Escolar Pública será efetivado e concretizado 
mediante a garantia de: a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, estendendo-se 
progressivamente para o ensino médio;  b) atendimento às crianças de zero a seis anos de idade, ao 
ensino fundamental, obrigatório e gratuito;  c) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade;  d) essencialmente o ensino fundamental, com duração mínima de 
8 anos; e) atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos. Disponível 
no site: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm  
 
22  É aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da 
publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214. 
Disponível no site: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm        
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federados. Esse regime refere-se a uma ação coordenada entre União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, impedindo comportamentos administrativos 

discordantes, que poderiam não trazer vantagens aos cidadãos (BRASIL, 1988). 

Já o art. 24 trata das questões das competências. Este artigo esclarece a 

competência concomitante entre União, Estados e Distrito Federal com o intuito de 

legislar sobre determinado conteúdo. É possível identificar que a Constituição segue 

o caminho do federalismo de cooperação, por conseguinte, procura fragmentar as 

competências, no sentido de implementar leis, sem abandonar o equilíbrio nas 

ações realizadas evitando leis discordantes nos estados brasileiros (BRASIL, 1988). 

 Russo (2011), ao pesquisar as reformas existentes nos anos 2000, ressalta 

que as duas gestões do Governo Lula não apresentaram grandes transformações 

em diversas questões retratadas, incorporadas a lógica liberal centrada no ajuste 

fiscal predominante nos anos 1990. Percebeu-se com isso, que o entendimento 

sobre a continuidade dos argumentos e práticas relacionadas com o neoliberalismo 

é um processo que se consubstancia nas diferentes esferas do campo educativo. 

           Nesse sentido, o ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva, no exercício de seu 

mandato, publicou o Decreto nº. 6094/07, criando o Plano de Metas e Compromisso 

Todos pela Educação23, estabelecendo um regime de colaboração da União, com 

estados, Distrito Federal e municípios e a participação da família e da comunidade. 

Também foi criado o Plano de Ações Articuladas24 (PAR), com a finalidade de 

cumprir as metas estabelecidas no plano, instituiu o IDEB com o objetivo de aferir a 

qualidade na educação básica no país. 

           A cada ano cresce no Brasil o número de parcerias público-privadas na área 

educacional, trazendo um diagnóstico considerado salvacionista. Os parceiros 

avaliam os problemas de uma determinada rede escolar pública e se comprometem 

em apresentar propostas de soluções ao Estado, visando uma educação de 

                                                        
23 O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é a conjugação dos esforços da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em 
proveito da melhoria da qualidade da educação básica. Disponível no site:  
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm 
 
24 Instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, é um programa estratégico do PDE, e 
inaugura um novo regime de colaboração, que busca concertar a atuação dos entes federados sem 
ferir-lhes a autonomia, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento 
da demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais. Disponível no site: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm 
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qualidade (PERONI, 2015b). Dialogando com essa autora, Russo e Bannell (2011) 

mencionam que a Reforma do Sistema Público Educacional no Brasil fundamenta-se 

na Terceira Via, objetivado solucionar diversos e numerosos problemas, tais como o 

analfabetismo, evasão escolar, reprovação, dentre outros. Com isso, o Terceiro 

Setor acaba por tornar-se, através de suas parcerias, responsável por questões 

essenciais como, por exemplo, a qualidade na educação pública. 

            Russo (2013), ao pesquisar a participação do Terceiro Setor no bojo da 

educação brasileira, alerta para o fato de não reduzir as discussões sobre parceria 

público-privada, pelo simples fato dessas organizações substituírem o Estado em 

questões sociais. Ela ressalta em suas conclusões que “[...] um dos fatos mais 

relevantes é perceber que práticas educativas desenvolvidas por ONG’s podem 

colaborar para a melhoria e reforço de práticas escolares, a exemplo da rede pública 

da cidade do Rio de Janeiro” (RUSSO, 2013, p.20). 

Azevedo (2013) observa em seus estudos um aumento da tensão e um 

grande interesse por investigações com o selo acadêmico fundamentado sobre o 

que seria de verdade essa parceria público-privada na educação. Mais 

especificamente, no Brasil, surgem então as instituições de pesquisa e de 

multiplicação dessas iniciativas como:  

 
                                      Centro de Estudos do Terceiro Setor da Escola de Administração 

de Empresa da Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV-SP, Instituto 
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – CENPEC, 
Centro de Estudos e Avaliação do Terceiro Setor – CEATS da 
Faculdade de Administração de Empresas da USP, a Rede de 
Informações sobre o Terceiro Setor – RITS, Programa de Promoção 
da Reforma Educativa na América Latina e no Caribe – PREAL, entre 
outros (AZEVEDO, 2013, p.40). 

 

Nas investigações realizadas por estas instituições de ensino encontra-se 

fundamentalmente duas linhas de pesquisa. Uma primeira preconiza e enaltece o 

otimismo e as conquistas consideradas positivas (OLIVEIRA, 2002); a segunda 

respalda-se na análise crítica enquadrada no paradigma do conflito (ADRIÃO; 

PERONI, 2009). Em ambos os casos, percebe-se um grande empenho no estudo 

desta relação público-privado, despertando, de forma cada vez mais crescente, o 

interesse conjunto da comunidade científica no desejo de assimilar seus impactos no 

campo educacional e suas repercussões no dia a dia da escola (CALDERON, 2007). 
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II   OS DIFERENTES ESPAÇOS FORMATIVOS E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

 Este capítulo discorrerá sobre a educação e suas diferentes concepções, bem 

como, as três esferas educacionais à luz dos autores Libâneo (2010), Trilla (2008) e 

Gohn (2010, 2011 e 2012). No primeiro ítem 2.1 “Educação Formal, Não Formal e 

Informal: Conceitos, diferenças e potencialidades” com o objetivo de clarificar seus 

conceitos, entender as diferenças e o potencial de cada campo educacional. No ítem 

seguinte 2.2 “Educação não formal no Brasil: Limites e possibilidades”, a partir das 

considerações de Caliman (2006), Gadotti (2005), Trilla (2008) e Gohn (2012), se 

discute conceitos sob a ótica de cada autor e as diferentes formas de interação 

desse campo com a educação formal, relacionando suas consequências com o 

processo ensino aprendizagem e a qualidade do ensino voltado para a avaliação em 

larga escala, em especial o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

No ítem 2.3 “Educação não formal e parceria com a Educação Formal”, neste ítem 

Gohn (2010) amplia a discussão ao nos permitir identificar e analisar os objetivos, 

atributos, resultados previstos, bem como os tipos de aprendizagem esperada na 

ação não formal. Por último apresenta-se o ítem 2.4 “Qualidade da educação 

escolar, avaliação e seus indicadores” a luz dos principais pesquisadores do assunto 

no Brasil, Bonamino, Bessa e Franco (2004), Brooke e Soares (2008), Fonseca 

(2009) e Dourado (2007), com o objetivo de esclarecer um dos grandes problemas 

da educação no Brasil que é a qualidade do ensino. Este assunto apresenta grande 

visibilidade no cenário atual, muito tem se debatido nas esferas governamentais, 

fundamentado nas publicações dos resultados das avaliações, em especial a do 

IDEB, relacionadas ao rendimento do aluno e desempenho dos sistemas escolares. 

 

2.1 - CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO, MODALIDADES EDUCACIONAIS, 
QUALIDADE DO ENSINO E AVALIAÇÃO 

 

           Desde a década de 1960, segmentos do universo educacional foram 

pensados e planejados, expandindo desta forma a visão e os conceitos sobre 

educação. Estes estudos buscaram definir os limites, as potencialidades, bem como 

as interações entre os tipos de educação e suas consequências para a formação de 
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crianças e jovens em idade escolar. Nas décadas seguintes, os pesquisadores da 

área de Educação abriram seus olhos, ampliando um horizonte de possibilidades e 

vislumbraram a necessidade de um diálogo essencial com as formas de construção 

do conhecimento que fogem aos limites estabelecidos pela educação formal, seus 

objetivos e suas metodologias (GOHN, 2010). 

 Nos dias de hoje, pensar no universo educacional é consentir que ações 

educativas não aconteçam única e exclusivamente em atividades realizadas por 

professores no interior de salas de aula em escolas públicas e privadas. Para  

Enguita (2008), é necessário e muito importante ter sensibilidade para perceber e 

enxergar que a sociedade passa por transformação, modificando-se e relacionando-

se de forma muito acelerada. Observa-se com isto, que existe aprendizagem por 

outros caminhos, não apenas os escolares, sem que eles deixem de contribuir na 

formação do processo ensino e aprendizagem de crianças, jovens e adultos. 

 Na visão de Enguita (2008), levar os alunos ao teatro para assistirem uma 

ópera, ao museu para apreciarem obras de arte, a parques ambientais para 

conhecerem de perto a diversidade da nossa flora ou ao zoológico para aprenderem 

sobre a nossa fauna, pode ser uma alternativa possível e realizável para se 

desenvolver processos educativos nas áreas de música, história e biologia, 

respectivamente, sem estarem no ambiente escolar por exemplo. Perceber e 

entender a educação em uma perspectiva mais ampla e com uma visão macro, é 

compreender que o processo educativo de crianças e jovens em idade escolar 

espalhados por todo o país vai muito além e ultrapassa os muros da escola. 

           Segundo as pesquisas de Enguita (2008), em uma sociedade dotada com 

tanta informação, onde mudanças acontecem a todo e qualquer momento, a 

comunidade escolar não deve ficar sozinha, isolada na difícil e árdua tarefa de 

educar, bem como não pode e não deve olhar para si dessa forma.  

 Nessa perspectiva de permitir ao aluno vivências educativas em ambientes 

alternativos, Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) dissertam sobre essa mudança, 

e apresentam os novos personagens que apareceram com o tempo, como por 

exemplo, o trabalho voluntário e as entidades da inciativa privada, que passaram a 

desenvolver e realizar ações educativas nestes espaços, fora das quatro paredes da 

sala de aula. O olhar principal destas ações passou a ser o processo ensino e 
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aprendizagem, independente do lugar onde aconteciam as ações e as metodologias 

utilizadas pelos educadores. 

Na década de 1970, os pesquisadores Coombs e Ahmed (1974 apud Gohn, 

2010), publicaram uma pesquisa na qual classificavam a educação em três campos: 

formal, não formal e informal. Essa mesma divisão vem ao longo dos anos sendo 

objeto de reflexões e questionamentos entre os autores do cenário educacional. Tais 

estudos tem como objetivo definir os limites, bem como as potencialidades e as 

interações entre esses três tipos de educação, com um olhar vigilante e minucioso 

para as suas consequências na educação e formação de crianças e jovens. 

           Segundo pesquisas de Libâneo (2010), em uma sociedade com diferentes 

formas de acesso a várias ferramentas e instrumentos tecnológicos disponíveis, é de 

fundamental importância repensar o papel da escola num contexto mais abrangente, 

com uma visão mais ampla, com o intuito de perceber que essa instituição de ensino 

não é detentora exclusiva do domínio do saber. Libâneo expandiu seu conceito 

sobre educação, classificando como atividades que podem acontecer através da 

família, dos amigos, dos vizinhos, dentre outros.  

           Nessa perspectiva, Libâneo (2011) apresenta três modalidades educativas, 

elegendo a intencionalidade como o primeiro critério no sentido de estabelecer a 

divisão do campo da educação. Libâneo percebeu e levantou questões relevantes 

como por exemplo: a quem de fato ela está direcionada, quem ela quer atingir; as 

metas a serem desenvolvidas e alcançadas; os motivos para tal realização; e os 

recursos que serão utilizados. 

           Dentro desse contexto e com base nas questões observadas e levantadas, 

surge então a diferença entre educação não intencional e educação intencional.  

 

A educação não intencional está relacionada a situações e vivências 
que uma pessoa passa no decorrer do seu convívio social, 
constituído como uma prática educativa, embora que, considerada 
não intencional, os costumes, as leis, os meios de comunicação são 
alguns dos exemplos de forças capazes de atuar na formação do 
indivíduo, constituindo desta forma uma educação não intencional. Já 
a educação intencional, o indivíduo passa por processos que 
envolvem não apenas questões de cunho particular, mas também, o 
coletivo. Fato este associado ao aumento da participação de cada 
indivíduo no plano político, sendo necessário desta forma, direcionar 
os processos educacionais com seus objetivos específicos para 
atender essa demanda coletiva, ou seja, ações coletivas intencionais 
(LIBÂNEO, 2010, p.22). 
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           Partindo desse ponto, Libâneo (2010) indica em seus estudos as 

modalidades da educação e suas classificações: Educação Intencional compreende 

e engloba a Educação Formal e Educação Não Formal, e Educação Não Intencional 

concebe a Educação Informal. 

 Trilla (2008) é outro autor que aborda a intencionalidade, investigando as 

diferentes linhas de fronteiras existentes entre os três tipos de educação, 

pormenorizando e definindo os parâmetros para uma possível distinção entre elas. 

Trilla também elege dois critérios para estabelecer e marcar as fronteiras entre 

educação informal e as outras duas modalidades. O primeiro critério eleito é o da 

intencionalidade, desta forma, considera que a educação formal e educação não 

formal demonstram uma intencionalidade em suas ações, ao passo que na 

educação informal não usaria de critérios intencionais na realização de suas ações.  

 Entretanto, Trilla (2008) não corrobora com essa ideia, se colocando de forma 

contrária a esse pensamento e não compartilha desse entendimento, que esse seja 

o melhor caminho para se definir as fronteiras existentes entre as três modalidades 

educacionais, pois considera que nem todo processo resultante de uma educação 

informal, como por exemplo o ocorrido no ambiente familiar, na convivência entre 

pais e filhos, será sempre de cunho não intencional. 

 A educação formal por ser muito bem organizada e planejada é classificada 

pelo autor como uma educação intencional, tendo em vista, os objetivos específicos 

apresentados no seu ensino. No entanto, Libâneo (2010) entende que pode 

acontecer uma educação formal considerada não convencional, dentro e fora do 

ambiente escolar e ambas podem apresentar metodologias com foco no processo 

ensino aprendizagem e pensadas com a intenção de educar. Já a educação não 

formal, também classificada como educação intencional por Libâneo (2010), 

apresenta um grau menor de intencionalidade por se considerar a existência de uma 

menor complexidade nos processos educativos.  Por último o autor fala da educação 

informal apresentada como educação não intencional, por estar relacionada à 

vivência pessoal, envolvendo os grupos nos quais ela participa. Destaca ainda a 

inexistência de uma intencionalidade nas ações vivenciadas, no entanto, deixa claro 

que os processos educativos acontecem de forma natural. A educação informal 

acontece durante toda a vida e perpassa a educação formal e não formal. Libâneo 

(2010) frisa ainda o caráter muitas vezes desalinhado do processo educacional em 
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questão. E reconhece, que a educação informal é a responsável pela maior parte de 

tudo que uma pessoa constrói ao longo de sua vida.  

 A partir destas considerações iniciais, três autores; Libâneo (2010), Trilla 

(2008) e Gohn (2012), serão utilizados como referenciais teóricos dessa visão 

expandida de educação nesta pesquisa, com o intuito de definir e organizar os 

limites entre educação formal, não formal e informal, percebendo a maneira com que 

essas três modalidades educacionais surgem, estabelecem comunicação e 

relacionam-se entre si.  

 

                      

2.2 – EDUCAÇÃO FORMAL, NÃO FORMAL E INFORMAL: CONCEITOS, 
DIFERENÇAS E POTENCIALIDADES 

    

           Antes de comentar sobre as inúmeras ideias, concepções e reflexões em 

torno da educação formal, não formal e informal, considera-se relevante e pertinente 

explicar de forma pontual, o próprio conceito de educação utilizado na literatura 

brasileira, respaldado e legitimado pelas Leis Federais. 

O primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), aponta e indica na direção de um conceito ampliado e desenvolvido sobre 

educação, ao reconhecer que esta ocorre em espaços diversificados, como por 

exemplo no ceio da família, na convivência humana, no cotidiano, no local de 

trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais, nas organizações da 

sociedade civil e também nas manifestações culturais (BRASIL, 1996). 

           As considerações que serão exploradas nesta pesquisa dos autores Gohn 

(2012), Gadotti (2005) e Libâneo (2010), com o objetivo de entender melhor essa 

visão ampliada sobre educação, suas esferas educacionais, seus gargalos, 

conceitos e diferenças ajudarão no esclarecimento de alguns questionamentos, 

como por exemplos; perceber que, nem todos os processos vivenciados nas escolas 

públicas, são exclusivos e inerentes ao ambiente escolar.  

 Corroborando com as ideias de Gadotti (2005), Gohn (2012) e Libâneo (2010) 

e dialogando com o pensamento de Trilla (2008), percebe-se que alguns destes 

processos são advindos de experiências passadas e vivenciadas fora da escola. A 

tripartição do universo educacional nas três modalidades, educação formal, não 
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formal e informal tem um propósito de exaustividade. Essa classificação intitulada 

tripartite foi reconhecida e declarada no início dos anos 2000 pela Comissão das 

Comunidades Europeias no documento “A Memorandum on Lifelong Learning”25, em 

Bruxelas, e em seguida foi validada em 2004 pelo Conselho da União Europeia ao 

afirmar no documento “Validation of non-formal and informal learning”26, isto significa 

a validação da aprendizagem não formal e informal, independente do local que ela 

venha ser realizada. 

 Dentro desse contexto, Trilla (2008) apresenta uma retrospectiva dos fatores 

que deram origem e motivaram a criação dos três campos da educação formal, não 

formal e informal. Para o autor, a educação não formal surgiu pela necessidade de 

percepção da sociedade na impossibilidade, bem como na incapacidade de 

responder as demandas sociais utilizando apenas o sistema formal. Sendo assim, a 

escola deixa de ser um sinônimo único e exclusivo de educação e passa a atuar 

também como um, entre três agentes: formal, não formal e informal. 

           Hoje em dia as reflexões, argumentações e considerações sobre educação 

estão relacionados com o pensamento e um olhar atento para as vivências 

escolares e não escolares. Ou seja, pensar que estes métodos podem ou não 

estarem introduzidos no contexto do ambiente escolar. Segundo Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2007), essas reflexões referentes aos conceitos dessas esferas 

educacionais, com o objetivo de proporcionar educação de qualidade para crianças 

e jovens, no Brasil e no mundo ganharam força e visibilidade na década de 1990, na 

Conferência Mundial de Educação Para Todos27, realizada na cidade de Jomtien, na 

Tailândia no ano 1990, convocada pela Organização das Nações Unidas para a 

                                                        
25 Comissão das Comunidades Europeias – O Conselho Europeu de Lisboa, março de 2000, marca 
um movimento decisivo para a Direção de políticas e ações na União Europeia. Disponível no site: 
http://uil.unesco.org/document/european-communities-memorandum-lifelong-learning-issued-2000 

26 Identificação e validação da aprendizagem não formal e informal têm por finalidade tornar visível 
todo o leque de conhecimentos e competências detidos por uma pessoa, independentemente do local 
ou da forma como foram adquiridos (Conselho da União Europeia, 2004, p.2) 

27 A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em março de 1990, organizada pela 
UNESCO, ocorreu em Jomtien, na Tailândia. Durante a conferência, foi estipulada a Declaração 
Mundial de Educação para Todos, com o intuito de impulsionar os esforços para oferecer a educação 
para toda a população. Disponível no site: https://www.unicef.org/brazil/pt/  
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Educação (UNESCO)28, Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF)29, 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)30 e o Banco Mundial, 

foram reforçadas e fortaleceram as estratégias de ampliação e desenvolvimento das 

modalidades educacionais, seguindo para um contexto fora do ambiente escolar. 

           Gohn (2010) dialoga em seus textos com as ideias de Torres (2009) e chega 

a um consenso em alguns pontos, um deles considera que a educação básica se 

tornou prioridade na década de 1990 no Brasil. Sendo assim, todas as ações do 

governo deveriam pelo bem da educação no Brasil, se unirem e direcionarem seus 

esforços de maneira conjunta, para que cada vez mais fossem assegurados e 

garantidos às crianças e aos jovens a possibilidade de acesso à educação básica. 

           Coombs, Prosser e Ahmed (2001 apud Trilla 2008) foram os precursores em 

classificar em suas pesquisas a concepção de educação em três diferentes tipos; 

informal, formal e não formal, analisando de forma minuciosa somente a educação 

informal e não formal. Estes autores concebem a educação como processo 

organizado de maneira constante, que acompanha e segue o indivíduo desde a 

infância até a vida adulta, envolvendo uma diversidade significativa de métodos e 

recursos de aprendizagem.  

           Na pesquisa mencionada, realizada em parceria com a UNESCO, os autores 

definem a educação informal como um:  

 
Processo através do qual todo indivíduo adquire habilidades, 
conhecimentos, atitudes e valores ao longo de sua vida. Tal processo 
está relacionado aos estímulos e inibições recebidas a partir da 
experiência no cotidiano e, à disponibilidade de recursos e influência 
educativa exercida pelo ambiente no qual o indivíduo está inserido. 
Através da educação informal, por exemplo, uma criança adquire um 
vocabulário substancial em casa, antes de ir à escola, uma filha 
aprende a cuidar de crianças e a cozinhar a partir da observação e 
da ajuda a sua mãe, um filho adquire competências profissionais de 

                                                        
28 Agência especializada do Sistema ONU que tem como missão contribuir para a consolidação da 
paz, a erradicação da pobreza, o desenvolvimento sustentável e o diálogo intercultural por meio da 
educação, ciência e cultura. Disponível no site: https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/ 

29 Órgão das Nações Unidas que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, 
ajudar a dar resposta às suas necessidades e contribuir para o seu desenvolvimento. Disponível no 
site: https://www.unicef.org/brazil/pt/overview.html 

30 Criado em 1965 por meio de resolução do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. É a 
agência líder da rede global de desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à 
pobreza e pelo desenvolvimento humano. Disponível no site: https://nacoesunidas.org/ 
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seu pai e crianças e adolescentes aprendem com seus pares 
(COOMBS, PROSSER E AHMED 1974 apud Trilla 2008, p.20).  

 

 Nesta mesma pesquisa Coombs, Prosser e Ahmed (1974 apud Trilla 2008) 

entendem por educação não formal:  

 
Quaisquer atividades educacionais organizadas e sistematizadas que 
ocorram fora do sistema formal estabelecido, ainda que operem em 
consonância ou de maneira complementar ao último. Tais atividades 
são pensadas e desenhadas para atender um grupo específico, com 
objetivos de aprendizado bem delineados. Muitos dos processos 
educacionais pensados pelos autores como pertencentes à categoria 
não formal não foram sequer concebidos como educacionais. Grande 
parte deles foi pensada como atividades de lazer, esporte, serviços 
de saúde, projetos de desenvolvimento de comunidades entre outros. 
Sendo assim, a educação não-formal englobaria componentes 
educacionais de programas projetados para atenderem a metas de 
desenvolvimento amplas, bem como a objetivos mais acadêmicos 
(COOMBS, PROSSER; AHMED, 1974 apud TRILLA, 2008, p.22). 

 

            Gohn (2010) realizou uma revisão bibliográfica de autores que trabalham 

conceitos relacionados aos processos educacionais, no entanto, observou-se o 

mesmo fato ocorrido nas pesquisas de COOMBS, PROSSER, AHMED (1974 apud 

Gohn, 2010), que não dissertaram sobre a educação formal especificamente, por 

esta não ser o principal foco de interesse em sua pesquisa. 

            O conceito adotado por Gohn (2010, p.32) envolve a ideia de que a [...] 

“educação não formal seria necessariamente articulada com o campo da educação 

cidadã, sempre vinculado a virtudes de democratização do conhecimento”. Dentro 

deste contexto, Gohn define a educação não formal como um: [...] “processo 

sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o 

político como a formação do indivíduo para interagir com o outro em sociedade” 

(GOHN, 2010, p.32). 

              Para Gadotti (2005), a educação formal possui objetivos e meios traçados, 

de forma clara e bem definidos e possui como local de realização de suas ações o 

ambiente escolar. Esta educação responde a uma gerência centralizada, 

apresentada através de uma organização burocrática e observada por meio dos 

órgãos fiscalizadores do Ministério da Educação. A educação não formal, por outro 

lado, realiza suas atividades com um grau considerado bem menor de burocracia.  



72 

 

 

 Em seu artigo sobre a questão da educação formal e não formal, Gadotti 

(2005, p.2) faz a seguinte correlação: 

 
Não trabalha com o conceito de educação informal. Em sua 
argumentação a educação não formal opera também de maneira 
descontínua, eventual e informal, em múltiplos espaços, não 
podendo ser denominada, por tais motivos, de educação informal. 
Segundo ele, os autores que agem dessa maneira, agem de forma 
equivocada, já que pensam ser a atividade organizada um fator 
determinante para processos educacionais classificados não formais.  
 

            O critério de classificação utilizado por Libâneo (2010) para diferenciar 

educação formal, não formal e informal refere-se à intencionalidade mencionado no 

início deste capítulo. Sendo assim, o autor reconhece este critério como um 

processos orientados e conduzido por objetivos, baseados em conteúdos e meios 

dirigidos a esses objetivos 

 

                                      Divide a educação em duas modalidades distintas: a educação 
não intencional (informal) e a educação intencional, que se 
desmembra em outras duas formas: a educação formal e a não 
formal. Entende como educação informal todas as influências que 
atuam de alguma maneira sobre o indivíduo, modificando sua 
maneira de pensar, ocorrendo de modo não intencional e não 
planejado. Já a educação não formal responde pelas atividades de 
caráter intencional, mas que, por outro lado, possuem baixo grau de 
sistematização, estruturação e burocratização, implicando relações 
pedagógicas não formalizadas (LIBÂNEO, 2010, p.92) 

 

            Contrapondo-se ao pensamento de Libâneo (1999), Gadotti (2005) é 

contrário a estas ideias, por entender e defender que qualquer educação, mesmo 

que parcialmente, é considerada educação formal. Ele argumenta e afirma não 

haver educação que não seja intencional, mudando-se somente o espaço onde a 

intencionalidade atua, o que dá maior ou menor grau de formalidade para a 

execução da mesma.   

 Libâneo (2011) levanta em suas pesquisas questões relacionadas às escolas 

brasileiras, cenário onde acontece a educação formal. Conforme o autor, mesmo em 

uma sociedade tecnológica, científica e da informação, a escola continua a ter seu 

próprio espaço, deixando para trás a imagem de ser somente uma transmissora de 

conhecimento, podendo transformar-se num lugar de análises críticas e produção da 
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informação, no qual o conhecimento proporciona o desenvolvimento e atribuições de 

habilidades e competências. O autor considera que devemos presumir o espaço 

escolar como um ambiente propício para a produção de conhecimento, baseado nas 

experiências vivenciadas pelos alunos e o meio em que estão inseridos. Nesses 

espaços acontecem diversas modalidades de educação relevantes e pertinentes 

para que ocorra o início, meio e fim do processo ensino aprendizagem do indivíduo. 

 Apesar de toda essa discussão nos anos 1990, foi mesmo na década de 

1970, mais precisamente em 1974 que Coombs, Prosser e Ahmed (1974) apud Trilla 

(2008) estabeleceram as primeiras concepções da educação não formal publicado 

no artigo Attacking Rural Poverty: How Non-Formal Education Can Help, (Atacar a 

pobreza rural: como a educação não formal pode ajudar)31 (TRILLA, 2008).  

 Para Coombs, Prosser e Ahmed (1974 apud Trilla, 2008), a educação formal 

é aquela que acontece em um sistema educacional institucionalizado, estruturado e 

muito bem organizado, que vai desde a alfabetização, marcando o início da vida 

escolar até os últimos anos da universidade. Já a educação não formal é vista como 

atividade disciplinada, sistemática, educativa e realizada fora do marco do sistema 

oficial de ensino com o objetivo de auxiliar determinados modelos de aprendizagem 

a subgrupos específicos, criança, jovem ou adulto. Por último os autores apresentam 

a educação informal como um processo que dura a vida inteira, no qual as pessoas 

adquirem conhecimentos, competências e modos de discernimento através das 

experiências diárias de sua relação com o meio e com o outro. 

 Conforme a relação entre a educação formal, não formal e informal foi se 

estreitando, surgiram autores buscando elucidar os limites de cada campo, a 

exemplo de Gohn (2006), uma das pioneiras nesta área de estudo no Brasil. Nesta 

perspectiva, Coombs, Prosser e Ahmed (1974 apud Gohn, 2008), tomando como 

base as primeiras definições de educação não formal, determinando atributos e 

resultados esperados em cada um destes campos, perceberam, que a intervenção e 

realização do ensino não formal pode ser realizado em estabelecimentos de ensino 

                                                        
31 Programas de educação não formal para aumentar as habilidades e produtividade de agricultores, 
artesãos e pequenos empresários são examinados. A análise enfoca planejamento prévio, a escolha 
de um sistema, custos e recursos necessários, soluções inovadoras e avaliação dos programas. 
Disponível no site: documents.worldbank.org  
 



74 

 

 

formal, contanto que estas ações estejam fora do sistema oficial, livres das 

burocracias nacionais. 

 Em todos os estudos vistos até aqui, foi possível perceber uma preocupação 

em compreender e aceitar o papel exercido pelos processos educacionais que se 

estabelecem fora das instituições formais de ensino, ou seja, fora das escolas. 

Segundo Coombs, Prosser e Ahmed (1974 apud Gohn, 2010, p.55), [...] “um dos 

estímulos pelo interesse generalizado na educação não formal em anos recentes 

tem sido o crescente reconhecimento de que educação não mais pode ser uma 

barreira estática, um processo estagnado e limitado no espaço”. 

 Ao incrementar a concepção de Coombs, Prosser e Ahmed (1974 apud Gohn, 

2010), a autora engloba objetivos, características, resultados previstos e modelos de 

aprendizagem em uma definição mais detalhada. Gohn (2010) vê a educação não 

formal como aquela desenvolvida no mundo da vida e ao longo da vida, através de 

metodologias de compartilhamento e distribuição de experiências, em locais de 

realização de ações coletivas frequentes, onde existe a figura do educador social, 

mas sendo na verdade o grande educador o outro que interage. A educação não 

formal acontece em espaços que conduzem a trajetória de vida dos grupos fora do 

ambiente escolar, locais classificados como informais onde há processos e métodos 

interativos intencionais. Os objetivos são elaborados, construídos e desenvolvidos 

com base nestes processos interativos e sua finalidade é abrir portas e janelas de 

conhecimento sobre o universo que envolve os indivíduos.  

 Para Gohn (2010), educação formal é aquela realizada nas escolas, com 

conteúdo e procedimentos metodológicos definidos, onde os educadores são os 

próprios professores. Este modelo de educação é desenvolvido nas escolas e 

instituições regidas por lei, seguindo as diretrizes curriculares nacionais. Dispõe de 

finalidades e objetivos que seguem conteúdos sistematizados. Necessita de tempo, 

local específico, pessoal especializado, normatização das formas de organização e 

atividades, tempos de progressão, regulamentos e leis. A educação formal é 

ordenada por idade, ciclos, classe de conhecimento e capacidade de raciocínio.  

 Por último, Gohn (2010) define como educação informal aquela desenvolvida 

no regime de socialização e convivência dentro e fora do ambiente familiar, onde os 

educadores são os pais, a família, os amigos, os vizinhos, a igreja, etc. Transcorre 

na casa onde se mora, na rua, no clube, em qualquer lugar onde as relações sociais 
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se desenvolvem segundo gostos ou preferencias. As finalidades e objetivos seguem 

valores e crenças de famílias e grupos alicerçados em heranças e suas origens. 

Este modelo de educação não é considerado organizado nem sistematizado. Os 

saberes são transmitidos a partir das práticas e experiências anteriores. Os 

resultados desejados não apresentam características intencionais como acontece na 

educação formal, pois processam-se com base no desenvolvimento do senso 

comum orientando os indivíduos nas formas de pensar e agir. 

 Trilla (2008), em suas pesquisas, colaborou para o entendimento da relação 

tripartite (educação formal, educação não formal e educação informal), descrevendo 

e caracterizando os modelos de relações por complementariedade, suplência, 

substituição, reforço ou interferência. Nesta perspectiva, o autor observou que 

existia uma relação prática e funcional entre os três âmbitos da educação, que se 

entrelaçavam, conversavam entre si e intervinham de forma recíproca em todos os 

sentidos. Trilla (2008) considerou importante esta relação e definiu alguns 

parâmetros por meio desses quatro modelos de relações: por complementariedade, 

suplência ou substituição, reforço e colaboração, interferência ou contradição.  

 A relação de complementariedade se dá por meio da divisão de funções, 

objetivos e conteúdos entre cada instancia educacional. Nas relações de suplência, 

a educação não formal encarrega-se de serviços que são de responsabilidade do 

sistema formal, quando este último não desempenha seu papel de forma satisfatória. 

Neste sentido, Trilla (2008) fala que sobrecarregar a escola de suplência é a melhor 

maneira e mais rápida de fazer com que ela não consiga desempenhar a contento e 

satisfatoriamente o que lhe compete, nem o que compete a outras instâncias. Já na 

relação de substituição, a educação não formal passa a substituir em sua totalidade 

o sistema formal. Isto acontece via de regra nas situações de grandes déficits de 

escolarização, os meios não formais contribuem por intermédio de ações 

organizadas, que reforçam o aprendizado, como por exemplo, visitas às bibliotecas, 

eventos culturais, dentre outros. Por fim, fala da relação de interferência, a educação 

não formal apresenta de maneira diferenciada o que é informado e ensinado no 

sistema formal, atuando de maneira favorável no processo de ensino aprendizagem. 

 Libâneo (2008) considera um grande equívoco a compreensão de que formas 

alternativas de educação se constituem como não formais ou informais, onde uma 

delimita e diminui, reduzindo desta forma à escolarização, e outra parece desejar 



76 

 

 

minimizar o ambiente escolar, desvalorizando-o em favor de diversas formas de 

educação. Por isso, um campo educacional não deve ter prevalência sobre outro, 

sob o risco de se desvalorizar ou reduzir a relevância da escola em relação a outras 

formas educacionais. Com isso, o autor defende que é necessário distinguir os 

campos da educação informal, não formal e formal em sua interpenetração sob a 

ameaça de cair em condutas partidárias, cooperando desta forma, para o 

fracionamento do desempenho da ação dos educadores. 

 De todas as reflexões apresentadas, a exemplo de Libâneo (2010 e 2011), 

Gohn (2010, 2011, 2012 e 2014) e Trilla (2008) observa-se que não existe um único 

caminho para definir conceitos ou delimitar demarcações entre educação formal, 

educação não formal e educação informal. Porém, independentemente das 

diferenças e particularidades nas argumentações sobre essas modalidades 

educacionais, os três autores dialogam e reconhecem a grandiosidade do universo 

educacional e por especificar a escola como instituição onde a educação formal 

ocorre, ainda que, não esteja sozinha na função de desenvolver e aprimorar os 

processos educativos com crianças e jovens. É importante refletir que a família, a 

comunidade, lugares como museus, zoológicos, parques ambientais, fundações e 

ONG’s, compartilham igualmente com as escolas dessa responsabilidade, 

desenvolvendo atividades com metodologias e estratégias visando um único 

objetivo, a aprendizagem. 

Como bem falou Trilla (2008) em suas pesquisas sobre esse assunto, não 

existe consenso entre os educadores, apesar disso existem aqueles que 

reconhecem e admitem os espaços supracitados, particularmente as ONGs e 

Fundações, aceitando como uma alternativa viável parar sair da crise instalada, na 

atual e crítica cultura escolar (Gohn, 2005). 

 Segundo Gonzalez e Moreira (2014), percebeu-se que a população mais 

pobre, aquela desprovida de educação, saúde, lazer e segurança, é exatamente 

esta população que participa das atividades desenvolvidas e realizadas nos espaços 

de educação não formal, utilizando estas ações como forma de complementar o que 

é oferecido no sistema formal de ensino. Outras vezes, como uma alternativa a 

estas crianças e jovens que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, 

onde a exclusão escolar é latente, vivenciam novas experiências, novos saberes e 

vislumbram novas oportunidades. 
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 Será precisamente no espaço escolar, dentro da escola, local onde todos 

esses saberes, bem como os tipos de aprendizagens e conhecimentos serão 

transmitidos pelas três modalidades formal, não formal e informal, interagindo em 

benefício de uma educação mais completa, integralizada aspirando à formação 

cidadã dos envolvidos no processo educativo. Poderá, quem sabe um dia, chegar o 

momento em que os campos da educação formal e não formal mesmo que 

independentes entre si, possam intervir na interlocução e comunicação de diálogos 

em seus relacionamentos, articulações e ações. 

 

 
2.3 – EDUCAÇÃO NÃO FORMAL NO BRASIL: LIMITES, POSSIBILIDADES E 
CONTRIBUIÇÕES  

 

           Esta seção se apoiará nas reflexões de Libâneo (2002), Trilla (2008), Caliman 

(2006), Hoppers (2006) e, principalmente, Gohn (2006, 2010, 2011, 2012 e 2014), 

valorizando a educação não formal, e reconhecendo a importância da articulação 

entre os diferentes espaços de ensino como uma possibilidade de incrementar as 

práticas pedagógicas adotadas e a melhoria da qualidade de ensino . 

 De acordo com as pesquisas de Coombs, Prosser e Ahmed (1974 apud 

Gohn, 2010), a educação formal e a não formal se complementam e juntas, se assim 

desejarem, podem formar um sistema de ensino em que ambos os processos 

educacionais devem ser considerados pelos países ao analisar sobre suas 

necessidades. Contudo, é necessário compreender e perceber que esta 

complementariedade não se dá no sentido de que a educação não formal veio 

somente preencher espaços vazios deixados pela educação formal mas como algo 

complementar, isto é, a complementariedade se dá em ambos os sentidos.  

 Gohn (2006) estabelece diferentes possibilidades de atuação no campo da 

educação não formal. Segundo a autora, pode-se constituir um processo com quatro 

campos que correspondem a setores de abrangência da educação não formal. O 

primeiro abrange a aprendizagem política dos indivíduos enquanto cidadãos, 

concebe a conscientização dos indivíduos à compreensão de suas preferências, 

mediante a participação em atividades coletivas. O segundo, a capacitação dos 

indivíduos para o trabalho, através da aprendizagem e conhecimento de habilidades 
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ou desenvolvimento de competências e potencialidades. O terceiro, a aprendizagem 

e exercício de práticas que qualificam os sujeitos a organizarem-se com objetivos 

comunitários, voltados para a elucidação de problemas vivenciados pelo grupo no 

dia a dia. O quarto refere-se à aprendizagem dos conteúdos e questões da 

escolarização formal em formas e espaços diferenciados. 

 Hoppers (2006) afirma a existência de dois grupos fundamentais de 

resultados gerados pela educação não formal. Um primeiro grupo refere-se à 

associação com os rápidos resultados individuais na educação e capacitação das 

pessoas por meio do desenvolvimento de habilidades básicas e conhecimentos com 

ganho na produtividade e qualidade de vida. O outro grupo compreende os critérios 

associados a médio e longo prazo de resultados e as exigências pessoais que são 

obrigados a trabalhar sobre estes. Os resultados desejados incluem: ganho 

sociocultural, aumento da consciência e reconhecimento da identidade, isto é, a 

compreensão das capacidades e gerência sobre sua própria vida. 

 Hoppers (2006, p.86) enumera ainda algumas características consideradas 

relevantes que estabelecem o êxito da educação não formal, são elas; 

 

A utilização de pessoal não profissional de ensino trazendo suas 
experiências profissionais para a sala de aula, a utilização dos meios 
de comunidade à distância, o envolvimento da comunidade na 
gestão das escolas, uma integração entre os serviços prestados pela 
comunidade e o programa escolar, maiores esforços para relacionar 
currículos e conteúdo instrucional para as condições locais, um 
reconhecimento da necessidade de parcerias entre escolas e 
comunidades ou organizações, uso de línguas locais de instrução, 
prática de formação de professores e suporte contínuos e o uso de 
escolas como centros de serviços de apoio da comunidade. 

 

  A educação não formal vem sendo discutida em diversos eventos no país, a 

exemplo: O Congresso Internacional de Pedagogia Social realizado pela UFES em 

Vitória – ES (2015) ,  o Encontro Internacional de Educação Não Formal e Formação 

de Professores realizados pela UERJ no Rio de Janeiro – RJ (2012), o I Congresso 

Internacional de Redes Sociais realizado pela Universidade de Évora em Lisboa – 

Portugal (2017), e o XIX Congresso Mundial de Educadores e Educadoras Sociais 

realizado pela UNICAMP em Campinas – SP (2017). Bem como, em diversas 

pesquisas: Educação Não Formal e Movimentos Sociais (RODRIGUES, 2012); a 

pesquisa Educação Não Formal e suas contribuições para a qualidade da educação 
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básica em escolas da periferia do Rio de Janeiro (GONZALEZ, MOREIRA, 2014); 

Ações educativas não formais da iniciativa privada em espaços formais de educação 

do estado do Rio de Janeiro (AZEVEDO, 2013); A educação não formal no Brasil: 

1500-1808 (MONTEVECHI, 2005); Argonautas da cidadania no mar da educação: 

movimentos sociais, ONG’s e fundações empresariais na escola pública brasileira 

(RUSSO, 2011), dentre outras.          

 Entretanto, apesar dessa crescente discussão nos últimos 18 anos no Brasil, 

em especial na região sul e sudeste, identificamos que na região nordeste as 

pesquisas ainda caminham lentamente, dando os primeiros passos. A escassez em 

pesquisas na área ainda é latente, por isso, consideramos que os estudos sobre a 

educação não formal está em construção e conquistando o seu espaço acadêmico.  

           No Brasil, a expansão da educação não formal começou a acontecer como 

resultado das transformações e necessidades no mundo moderno através da 

reivindicação de conhecimentos pedagógicos e educacionais fora do ambiente 

escolar com o objetivo de acolher e atender essa demanda (TRILLA, 2008). 

           Concordamos com Montevechi (2005, p.51), quando diz que os [...] “conceitos 

existentes de educação não formal no nosso entendimento não são ainda 

satisfatórios e suficientes para clarificar definitivamente este fenômeno educativo”. 

No entanto, tentando refletir sobre as concepções já existentes na literatura, 

parafraseamos Coombs, Prosser e Ahmed (1974 apud Gohn, 2010, p.91) que 

conceituam a [...] “educação não formal como atividade educacional organizada, fora 

do sistema formal de ensino, visando oferecer vários tipos de aprendizagem, para 

subgrupos da população menos favorecida, sejam estas crianças, jovens ou 

adultos”. 

            A própria Gohn (2006) entende a educação não formal como uma 

representação para o mundo da vida, já falado anteriormente, ou seja, é aquela 

onde a aprendizagem acontece e se desenvolve na rua, por meio de movimentos de 

socialização de experiências, em lugares comunitários. Cinco anos depois Gohn 

(2011, p.23) expande e amplia essa concepção e apresenta a educação não formal 

como uma grande [...] “possibilidade de produção de conhecimento em territórios 

fora das estruturas curriculares da educação formal, ou seja, é uma educação que 

se dá fora da escola”. Neste segundo momento, a autora clarifica que a educação 

não formal acontece fora das quatro paredes da sala de aula, ao passo que, isto não 
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ficou explícito em suas palavras quando se referia aos espaços das ações coletivas 

em seus primeiros estudos no início dos anos 2000. 

           Para Trilla (2008, p.52), a educação não formal está classificada como sendo: 

 

Um conjunto de meios e instituições que geram efeitos educacionais 
a partir de processos educacionais, metódicos e diferenciados, que 
contam com objetivos pedagógicos explicitamente definidos, 
desenvolvidos por agentes cujo papel educacional está institucional 
ou socialmente reconhecido, e que não faz parte do sistema 
educacional graduado ou que, fazendo parte deste, não constitui 
formas estrita e convencionalmente escolares. 

 

           Gadotti (2005) acredita que a educação não formal tem por objetivo a 

intelectualização dos indivíduos e está diretamente ligada às ações coletivas. Na sua 

concepção, educação não formal refere-se a um conceito amplo, agregado ao 

conceito de cultura. Esse fato justifica a forte ligação junto a aprendizagem política 

dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos e à participação em trabalhos 

realizados em grupo, independentemente de serem crianças ou adultos. 

           Apresentamos também o conceito de Caliman (2006, p.23) onde o autor 

classifica a educação não formal como sendo: 

 

                            Uma intervenção preventiva e de recuperação nos casos em que 
vem a faltar uma adequada socialização. Tal intervenção foi 
concebida como educação da infância e da juventude em situação de 
desvantagem social, e posteriormente se expandiu para a educação 
de adultos. Trata-se aqui particularmente, da educação não formal, 
quando refere-se aos serviços sociais e políticas públicas, desde que 
esses tenham uma função educativa e não somente assistencial. 

 

           Todos os conceitos e definições descritos acima nos trazem elementos que 

permitem analisarmos o fenômeno educativo caracterizado como não formal, visto 

como uma das alternativas e possibilidades de inserção social de crianças, jovens e 

adultos menos favorecidos economicamente, e vivendo em áreas de risco numa 

sociedade mais justa, com mais oportunidade, menos discriminação e não apenas 

como substituição à educação escolar.   

 Gohn (2006, 2010 e 2014) disserta sobre a concepção de educação e sua 

divisão em educação formal, educação não formal e educação informal. Para Gohn 

(2014), no universo globalizado de sociedades sistematizadas e distribuídas em 
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redes, cresce e aumenta cada vez mais o elo entre as organizações internacionais 

referentes à área educacional, orientando novas possibilidades de aprendizagem 

para crianças e jovens fora do ambiente de sala de aula. Gohn (2010) destacou 

alguns aspectos pontuais para caracterizar esses três campos como; objetivos, 

particularidades, tempo, metas, educadores e metodologias. 

 Sobre a educação não formal, Gohn (2010) descreve que seu propósito é 

desenvolver e aprimorar no aluno a capacidade de se identificar como sujeito ativo, 

presente e transformador do grupo onde está inserido. O processo de movimento 

educativo busca perceber os interesses e necessidades das crianças e jovens, 

fazendo uso de metodologias que partem da realidade e experiências no seu meio.  

Nesse sentido, Gohn (2010) percebe que existe uma intencionalidade nas 

ações não formais e que seus objetivos e metodologia podem passar por alterações 

constantes. Esse campo procura contribuir para a construção de uma nova cultura 

política e suas consequências podem ser numerosas, como preparar o aluno para 

as dificuldades e obstáculos encontrados na vida em sociedade. Gohn (2010) 

também faz duras críticas e ressalta as lacunas existentes na educação não formal, 

e cita a ausência de uma formação voltada para este profissional; definição dos 

objetivos, finalidades da modalidade; e a elaboração de instrumentos de análises. 

            A educação não formal passou a ser inserida no do contexto e pautas de 

discussões em todo o país, levantando sua importância, bem como a necessidade 

de sua existência no sentido de contribuir com a educação dos menos favorecidos 

economicamente. E, aqui no Brasil, somente a partir da década de 1990 o Terceiro 

Setor começou se estruturar e se organizar como instituições sociais sem fins 

lucrativos, com foco no crescimento das atividades socioeconômicas, educativas e 

culturais, com o propósito de conceber novas esperanças e perspectivas de vida 

para este público (GOHN, 2006). Cabe notabilizar que o surgimento da educação 

não formal não se deu com a finalidade de ocupar o espaço ou substituir o papel da 

educação formal e da informal no campo educativo, mas com o objetivo de 

compartilhar as responsabilidades e os diferentes fazeres desse novo tempo.  

Segundo Fernandes (2007), a educação não formal, por sua competência de 

lidar e de se estender para outros modos de contribuir e construir o processo de 

aprendizagem e formação pessoal, promove e incentiva a ocorrência de novas 
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experiências. Em sua pesquisa sobre o Projeto Sol32, Fernandes (2007) comprovou 

as seguintes vantagens: primeiro, o desejo e busca por sua realização sem o 

impulso do imediatismo; segundo, a preferência pelo cuidado da casa e da família; 

terceiro, a perspectiva de buscarem diversos tipos de trabalho e reaproximação com 

o universo escolar na pretensão de aumentar o nível de escolaridade e certificação. 

 A partir dos anos 1990 a educação não formal passou a ter notoriedade no 

cenário nacional, valorizando a aprendizagem realizada em grupo, bem como os 

valores culturais que apresentam a individualidade do sujeito com suas habilidades e 

competências. A educação não formal expandiu e fortaleceu suas dimensões nos 

âmbitos acadêmicos a partir desta década, com a introdução da disciplina Educação 

Não Formal nos Cursos de Graduação da Faculdade de Educação da UNICAMP em 

Campinas – São Paulo.  

 Nesta mesma década surgiram as primeiras teses e dissertações nas 

regiões sul e sudeste do país, utilizando o termo educação não formal como objeto 

de estudo. Nessa época despontaram também, vários documentos nacionais e 

internacionais, a exemplo da Declaração Mundial de Educação Para Todos e do 

Plano de Ação para as Necessidades Básicas e Aprendizagem, ambos os 

documentos priorizaram a educação não formal e a configuraram como um novo 

campo da educação. 
 

 
2.4 - EDUCAÇÃO FORMAL E A PARCERIA COM A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

 A educação formal e a educação não formal apontam formatos diferentes de 

desenvolver e enriquecer os procedimentos e métodos educativos, visando a 

aprendizagem de crianças e jovens em idade escolar. Libâneo (2010), Gohn (2011, 

2014) e Trilla (2008) mostram que esses processos interagem, estabelecendo 

relações mesmo não sendo de forma intencional. A idealização de interação está 

relacionada ao fato de um estudante poder ao mesmo tempo estar matriculado em 

uma escola regular no período matutino, onde ocorre uma educação formal, e ao 
                                                        
32 Foi uma iniciativa da prefeitura municipal de Paulínea, interior do estado de São Paulo, que criou 
um espaço pensado exclusivamente para atuar na educação não formal em horários contrários aos 
da escola e atendia a uma população de bairros periféricos com idades entre 7 e 14 anos 
(FERNANDES 2007, p.65) 
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mesmo tempo frequentar aulas de reforço escolar no período vespertino, fora do 

ambiente de sala de aula, onde se desenvolvem processos educativos não formais.  

 Gohn (2014) destaca e elucida bem essa questão em seus estudos, onde as 

atividades educativas realizadas por meio da educação não formal, não substituem o 

processo ensino e aprendizagem realizado na escola, defende que estas devem 

atuar na educação formal, não apenas como um reforço ou ação complementar das 

intervenções pedagógicas realizadas pela escola, mas como uma diretriz. 

 Trilla (2008) assegura que as intromissões mútuas da educação formal, não 

formal e informal não são e não agem em campos isolados, existe uma intromissão 

frequente de um campo no outro. Desse modo, a educação formal, não formal e 

informal não acontecem no mesmo espaço físico, porém constantemente se 

relacionam, utilizando recursos e metodologias equivalentes ou até mesmo iguais no 

meio do caminho, com o intuito de proporcionar uma aprendizagem cada vez mais 

completa e integralizada para um aluno. Esses modelos educacionais estão 

próximos e fazem parte do dia a dia do indivíduo comprometido no processo ensino 

aprendizagem. Nessa direção, Gadotti (2005) sinaliza para o que considera 

relevante nesse sistema, bem como para o que pode ser levado em consideração 

como as potencialidades e competências da educação formal e não formal e de que 

forma se apresenta a harmonização desses dois campos da educação. 

 Em referência a essas interações entre educação formal e não formal, 

Libâneo (2010) e Gohn (2011), em diálogo com Trilla (2008), compreendem e 

concordam com essas correspondências entre as modalidades de educação. Nesse 

sentido, Libâneo (1999) corrobora que a educação formal e não formal não podem 

ser separadas e visualizadas de forma isolada. O aluno está inserido em um 

contexto social que o transporta para a aprendizagem além dos muros escola. O 

autor ainda diz que a intencionalidade da ação educativa não é uma característica 

exclusiva de um espaço institucionalizado como o ambiente escolar, trata-se de uma 

interpenetração entre o escolar e o extraescolar. Sobretudo, quando a educação é 

voltada para crianças e jovens de camadas mais populares e pobres, a interação 

dessas ações educativas, sejam elas dentro da escola ou em espaços não formais, 

contribui positivamente no desenvolvimento mais completo desse sujeito.  

 Para Gadotti (2005), precisa-se superar a lógica do individualismo para 

implantar a lógica da convivência. Para tanto, as escolas públicas precisarão 
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suplantar o currículo fragmentado por disciplinas e contemplar os mais variados 

saberes, unindo a educação informal, a formal e a não formal. Analisando por esse 

prisma, o autor nos mostra que é por essa concepção de currículo que se espera 

que as perspectivas educacionais estejam centradas nas pessoas e em suas 

relações com a sociedade e nos saberes comunitários 

 Gohn (2010) vai mais além das definições detalhadas de cada modalidade 

educacional e descreve doze tipos de aprendizagem na área da educação não 

formal, interagindo e conversando com a educação formal. Para a autora, a 

aprendizagem pode ser classificada como prática, teórica, técnico-instrumental, 

política, cultural, linguística, econômica, simbólica, social, cognitiva, reflexiva e ética.  

A aprendizagem prática deriva da capacidade de organização, da participação 

dos indivíduos; a teórica identifica os conceitos que mobilizam forças sociais; a 

técnico-instrumental centra-se na instrumentalização dos indivíduos para lidar com o 

governo; a política, da cidadania e dos direitos de categoria; a cultura identifica as 

influências do grupo quanto as suas diferenças; a linguística refere-se à construção 

de uma linguagem comum que possibilita a decodificação do mundo; a econômica 

preocupa-se com o custo e fatores de produção; a simbólica identifica que 

representações existem sobre os demandatários e como se auto-representam; a 

social valoriza o ato de falar e ouvir em público; A cognitiva liga-se a conteúdos 

novos que lhes dizem respeito; a reflexiva preocupa-se com as práticas, geradores 

de saberes; e a ética trata da vivência e observação do outro (GOHN, 2010). 

Com o intuito de enriquecer nossa pesquisa e exemplificar a parceria público-

privado no campo da educação, trouxemos os resultados das pesquisas de Russo 

(2011), Azevedo (2013) e Àvila (2016), onde estes apontam que as educações 

formal e não formal apresentam formatos diferentes no desenvolvimento dos seus 

métodos educativos e mesmo nem sempre acontecendo no mesmo local, elas se 

relacionam e conversam entre si. Muito embora, utilizem metodologias distintas, em 

alguns casos bem semelhantes, o objetivo é sempre o mesmo, promover a 

aprendizagem de crianças e jovens menos favorecidos economicamente em idade 

escolar, por meio da parceria público-privada. 

Russo (2011), em sua pesquisa de tese, realizou um estudo de caso na rede 

municipal do Rio de Janeiro sobre as parcerias existentes entre ONGs, fundações 

empresariais, movimentos sociais e as escolas municipais. Este estudo buscou 
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compreender como se dava a relação entre ONGs e a escola pública brasileira, 

sustentada pela hipótese de que a ação dessas organizações exemplificava de 

forma ímpar e singular a confluência perversa33.  Russo (2011) utilizou como ponto 

de partida dados levantados por duas ONGs que patrocinaram projetos em escolas 

públicas e quiseram avaliar os impactos dessas ações: Primeiro, o Instituto C&A34, a 

pesquisa foi realizada em 1999 e 30 coordenadores de ONGs que desenvolviam na 

época projetos educativos foram entrevistados; dez anos depois em 2009 o Instituto 

Desiderata35 realizou um mapeamento sobre parcerias na rede municipal de ensino.  

Desta segunda pesquisa foram consideradas as entrevistas das dez 

Coordenadorias Regionais de Educação; questionários respondidos por 25 

coordenadores de ONGs que desenvolveram projetos em parceria com escolas 

públicas e também questionários respondidos por 25 diretores de escolas públicas 

sobre as parcerias desenvolvidas em suas escolas. A análise dos dados coletados 

apontaram para um cenário complexo com diferentes olhares dos gestores públicos, 

dos sujeitos escolares, coordenadores de ONGs, das fundações empresariais e dos 

sindicatos em relação ao termo parcerias público-privadas.  

Após o levantamento das informações, Russo (2011) analisou a respeito dos 

impactos das ações das ONGs nas escolas: 36% dos entrevistados afirmaram em 

suas declarações que as parcerias em desenvolvimento contribuiam para a melhoria 

das condições do ensino-aprendizagem; 28% revelaram que as ações das parceiras 

possibilitavam a ampliação do universo cultural de alunos e/ou professores; 16% 

disseram que as parcerias proporcionaram uma maior proximidade entre escola e 

família/comunidade; e por último apenas 12% das instituições responderam que as 

atividades contribuiam para a melhoria física e estrutural da escola e de seu entorno.  

                                                        
33 Por um lado a presença de ONGs pode possibilitar uma maior democratização e controle social da 
gestão escolar, criando novas culturas políticas e dinâmicas; por outro, fortalece os princípios de um 
modelo neoliberal de administração pública, que terceiriza responsabilidades e diminui investimentos 
públicos na área educativa (Dagnino, 2004). 

34 Criado em 1991, o Instituto C&A tem como missão promover a educação de crianças e 
adolescentes das comunidades onde a C&A atua, por meio de alianças e do fortalecimento das 
organizações sociais. Disponível no site: www.institutocea.org.br/ 

35 Fundado em 2003 no Rio de Janeiro, o Instituto Desiderata é uma OSCIP - Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público vem construindo uma história inovadora de atuação conjunta 
com os gestores públicos, unidos por objetivos comuns nas áreas de saúde e educação: o 
diagnóstico precoce e o acesso a tratamento de qualidade do câncer infantojuvenil e a melhoria da 
qualidade do ensino de adolescentes do Rio de Janeiro. http://www.desiderata.org.br/ 
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Quanto àqueles que afirmaram suceder para o melhoramento e desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem, 66% dos entrevistados reconheceu que as 

parcerias procuraram alcançar esse objetivo favorecendo a harmonia do clima no 

ambiente escolar por intermédio do aumento da autoestima e do comprometimento 

dos sujeitos envolvidos; e 23% afirmaram que contribuíam oferecendo aulas de 

reforço escolar. 

Com base no resultado das entrevistas, Russo (2011) concluiu que para os 

sujeitos escolares, as parcerias entre escolas e ONGs trazem mudanças positivas 

para suas práticas habituais. Sobre o poder público local, as parcerias estabelecidas 

e constituídas entre ONGs e escolas municipais, a pesquisa não apontou para uma 

ação profunda, duradoura e participativa na gestão pública, senão, um modelo de 

encontro denominado pela autora de encontro parcial ou pontual, por representar 

ações específicas, com pouco diálogo entre o poder público e a comunidade escolar.  

Nessa perspectiva as parcerias estabelecidas e firmadas entre escolas e 

ONGs pesquisadas, nos estudos de Russo (2011), representam uma oportunidade 

significativa de oxigenar e revigorar o espaço escolar, geralmente engessado numa 

rotina complexa e cheia de burocracia, ampliando dessa forma seu olhar para novos 

horizontes com a chegada de alguém de fora, desde que esse alguém lute, trabalhe 

e compartilhe de causas semelhantes e almeje os mesmos objetivos. 

Por um lado, as escolas precisam ter entendimento sobre o seu projeto 

político pedagógico e, por outro, precisam de respeito na discussão desse projeto 

pelos membros das organizações parceiras, que muitas das vezes a desconhecem. 

No entanto, isso só será possível e praticável se a escola tiver garantia e segurança, 

do tempo de trabalho comunitário destinado à parceria, para que seus profissionais 

possam refletir sobre suas questões, e também se as organizações estiverem 

dispostas a conhecerem de perto a realidade escolar com maior profundidade e 

intimidade, antes mesmo de captarem recursos ou desenvolverem seus projetos.  

Outra pesquisa que trazemos é a de Azevedo (2013) onde disserta sobre as  

“Ações educativas não formais da iniciativa privada em espaços formais de 

educação do estado do Rio de Janeiro”. Em 2008, este novo modelo público-

privado, tomou forma com a criação do Núcleo Avançado em Educação, uma 

iniciativa da OI Futuro junto com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro (SEEDUC/RJ), criaram e mantêm o Colégio Estadual José Leite Lopes. A 
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relevância do debate sobre a participação da empresa OI na educação pública do 

Rio de Janeiro está presente e diretamente ligada ao objeto pesquisado pelo autor, 

que buscou analisar de forma crítica as ações integrais da educação não formal da 

iniciativa privada, concebidas em espaços formais da educação pública 

desenvolvida em uma escola da rede estadual, investigando e identificando os 

limites de atuação de cada ator36 e o que se constitui de fato como público e privado. 

 Os resultados revelaram que, apesar de algumas críticas sofridas, o projeto 

do Núcleo Avançado em Educação (NAVE), se propõe a responder a muitos dos 

dados impostos por sua complexa proposta de educação interdimensional aplicada 

ao ensino médio em parceria público-privada. Constatou-se, porém, que a ação se 

faz pela construção centralizada da proposta político-pedagógica que acarretam 

resistências e descontentamentos por parte do corpo docente. Além disso, o projeto 

é carente de objetivos claros quanto a vertente profissional constatada pelos alunos 

egressos que ao saírem da escola são lançados ao mercado ao sabor de sua 

própria sorte, pela total falta de estrutura e apoio ao estágio ou emprego. Percebeu-

se, portanto, que para a concretização plena desta relação público-privada seria 

necessária uma ação conjunta entre instituições parceiras, contando com uma 

participação mais decisiva de outros atores não contemplados no estudo.  

Ávila (2016) apresentou em seus estudos o Projeto Autonomia Carioca37, uma 

análise dessa parceria público-privada a luz de documentos oficiais, bem como pelo 

olhar dos professores da 5ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Buscando 

compreender como o projeto vem proporcionando aprendizagem para alunos em 

defasagem idade/série por meio de uma educação formal não convencional.  

Ávila (2016, p.108), ao longo de toda pesquisa trouxe ricas reflexões teóricas, 

informações e considerações referentes à parceria, público-privada do Projeto 

Autonomia Carioca. Ao analisar os dados obtidos nas entrevistas, percebeu que a 

metodologia Telessala utilizada no Projeto apresentava características diferentes 

das utilizadas em turmas regulares de uma escola comum e ao finalizar seu estudo 
                                                        
36 Alunos, egressos, professores e ex-professores (AZEVEDO, 2013). 

37 É um projeto da Fundação Roberto Marinho em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro (SME/RJ). O Projeto presente em várias escolas da Rede, foi desenvolvido para 
promover a aceleração de estudos e corrigir a defasagem idade/série dos alunos do segundo 
seguimento do ensino fundamental. Em 2010, o município do Rio de Janeiro, através da SME/RJ, deu 
início a um programa de reforço escolar, por meio da metodologia do Telecurso 2000. Disponível no 
site: www.riocarioca.net/blog.autonomiacarioca. 
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concluiu [...] “é uma educação formal não convencional, pois é ofertada em escolas 

da rede pública municipal, porém apresenta dinâmicas diárias distintas, diferentes 

das realizadas nas demais turmas da unidade escolar”. 

Como resultado final do estudo, Ávila (2016) apresentou as seguintes 

conclusões classificadas como assertivas, pois partiram do objetivo principal da 

pesquisa38. A primeira, o Projeto Autonomia Carioca auxiliou na resolução de 

problemas tendo em vista a visão sensível e apurada voltada para as dificuldades e 

necessidades dos alunos com atraso escolar. Com o desenvolvimento do projeto foi 

possível garantir a aprendizagem dos alunos em defasagem idade/série, permitindo 

a conclusão do ensino fundamental, e assim, também contribuiu para elevar os 

índices de qualificação da educação como IDEB e IDEB-Rio. Uma segunda 

assertiva, o Projeto apresentou problemas surgidos na medida que a parceria foi se 

expandindo e novas turmas foram sendo criadas. Algumas questões e contratempos 

também foram aparecendo, como por exemplo os vídeos do Telecurso 2000, 

apresentados em algumas disciplinas de forma bem distante da realidade dos 

alunos. Ávila (2016) trouxe como resultado final de sua pesquisa a afirmativa que o 

Projeto abre caminhos, por entender que a aceleração dos estudos é uma 

alternativa viável para corrigir esta distorção idade/série. Destacou como aspecto 

relevante a necessidade de refletir esta questão, bem como enxergar os estudantes 

que não conseguem alcançar, por meio dos métodos tradicionais, bons resultados 

nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa por exemplo.   

Portanto, o Projeto contribuiu positivamente na aprendizagem dos alunos 

defasados idade/série, abrindo novos caminhos que podem ser adotados e 

desenvolvidos em turmas com um número reduzido de alunos, com equipamentos 

eletrônicos disponibilizados para todos, atividades extraclasse onde houvesse 

interação entre a educação formal e não formal, professores com mais tempo para 

poderem observar as dificuldades e necessidades dos seus alunos e desta forma 

poder ajudá-los (ÁVILA, 2016). 

Retornamos as reflexões feitas por Peroni, (2015b) registradas no primeiro 

capítulo desta tese, onde pontua que a cada ano cresce no Brasil o número de 

parcerias público-privadas na área educacional, trazendo um diagnóstico 

                                                        
38 Analisar a parceria público-privada do Projeto Autonomia Carioca, de 2010 a 2014, à luz dos 
documentos oficiais e da visão de professores da 5ª CRE (ÁVILA, 2016, p.128) 
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considerado por hora salvacionista. Os parceiros avaliam os numerosos problemas 

de uma determinada rede escolar pública e se comprometem em apresentar 

propostas de soluções ao Estado, visando uma educação de qualidade. Com isso, o 

Terceiro Setor acaba por tornar-se, através de suas parcerias, responsável por 

questões essenciais, como, por exemplo, a qualidade na educação pública. 

Nessa perspectiva, abordaremos no próximo ítem a qualidade da educação, 

como direito do cidadão estabelecido pela Constituição Federal, seu conceito, 

reivindicações, suas condições permanentes, bem como, os indicadores criados 

pelo MEC com o intuito de medir a qualidade da educação brasileira. 

 

 

2.5 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESCOLAR, AVALIAÇÃO, SEUS 

INDICADORES E CRÍTICAS 
 

Silva (2012) aponta que um dos grandes problemas da educação no Brasil é 

a qualidade do ensino. Hoje, esse assunto está em evidência em todas as esferas 

governamentais e muito tem sido debatido, fundamentado nas publicações dos 

resultados das avaliações em larga escala, em especial a do IDEB, relacionadas 

exclusivamente no rendimento do aluno e no desempenho dos sistemas escolares. 

Com início a partir dos anos 1990, concepções educacionais fundamentadas 

na racionalidade técnica e pautados em parâmetros econômicos têm penetrado as 

políticas sociais brasileiras, dentre estas as do campo educacional, se desdobrando 

e assumindo formas, tanto no plano dos documentos legais, como nas práticas de 

agentes responsáveis e instituições que trabalham nesse âmbito. Diversas 

reivindicações surgiram nesse cenário de uma educação pública de qualidade, cuja 

característica de natureza polissêmica, compreende diferentes interpretações, 

consequência esta de vários projetos educacionais (GONZALEZ; MOREIRA, 2014).  

Até pouco tempo atrás, a reivindicação pelo aumento do número de vagas 

possibilitava a reflexão sobre as condições indispensáveis à proposta de uma 

educação de qualidade. Em segundo plano, a justificativa dessa demanda 

reposiciona e transfere essa questão para uma nova base. Nesse sentido, Dourado 

(2007) denuncia a alteração da ideia de qualidade da esfera econômica para 
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questões de educação e escola, resultante da constante presença de técnicos de 

associações financeiras internacionais e nacionais nas políticas de nosso país. 

De acordo com os estudos de Gonzalez e Moreira (2014), a polissemia do 

conceito, atrelado ao projeto educacional que se tem como perspectiva, torna cada 

vez mais complexa a incumbência de definir o que venha a ser qualidade em 

educação, principalmente quando se reporta àquela ofertada às pessoas de 

camadas sociais desfavorecidas. A educação ao ser concebida como uma prática 

social que cresce e se expande em diferentes áreas da sociedade, é vista como uma 

parcela do direito público de todo ser humano.  

Nessa perspectiva, Dourado (2007) destaca as pesquisas que levantam as 

múltiplas dimensões objetivas e subjetivas que compreendem o conceito de 

qualidade, se reportando ao interior da escola, além de englobarem as condições 

permanentes da organização da escola, articulam-se às expectativas das pessoas 

com relação à obtenção da sabedoria escolar, pensando não somente no presente, 

mas também vislumbrando uma trajetória profissional no futuro. 

Atenta-se para o potencial dos espaços não formais de educação, articulados 

com a educação formal, quanto à relação dos jovens com o saber. Charlot (2000) 

amplia sua hipótese da relação com o saber, resgatando o interior da escola como 

um campo de formação. O autor ressalta a relevância de se levar em conta a 

singularidade e individualidade do indivíduo, bem como, o modo como cada um 

participa com o modo de reprodução social. 

Dourado (2007) enfatiza que essa busca pela tão sonhada melhoria da 

qualidade da educação não está relacionada somente ao ingresso e permanência do 

aluno na escola, mas também às intervenções capazes de mudar a situação de 

baixa qualidade na educação básica. O autor acredita ser indispensável reconhecer 

e identificar seus condicionantes, bem como, as cláusulas da política de gestão. 

Considera fundamental raciocinar sobre a composição de estratégias que precisam 

estar mediadas pelo regime de colaboração entre União, Estados e Municípios. 

           Nessa perspectiva, os estados e municípios no Brasil estão fazendo uso com 

mais periodicidade, do desempenho de seus alunos em avaliações da 

aprendizagem, no sentido de direcionar suas políticas educacionais. Esses 

resultados, estão sendo transformados em indicadores de qualidade da educação, 

entre os quais o mais conhecido e também mais importante no país é o IDEB. 



91 

 

 

Com a publicação da Constituição Federal de 1988, o direito de ter uma 

educação com qualidade foi assegurado e garantido a todos os cidadãos, surgindo, 

a partir de então, as primeiras ações voltadas para um sistema de avaliação em 

larga escala no Brasil. Em 1988, foi criado pelo MEC o primeiro indicador utilizado 

no sentido de medir a qualidade da educação brasileira, denominado de Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Público de 1° Grau (SAEP/MEC). Seu principal 

objetivo foi avaliar o rendimento do aluno e o desempenho das escolas e sistemas. 

Primeiramente, o SAEP recebeu orientações do governo para priorizar o 

atendimento aos estados da região nordeste, considerada a mais pobre do país 

(BROOKE, 2008). 

Dois anos depois, em 1990, foi implantado o 1° Ciclo do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica - SAEB39, em substituição ao antigo SAEP, com o objetivo de 

“contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira e universalizar o 

acesso à escola” (BONAMINO; BESSA; FRANCO, 2004, p.33). O SAEB se 

consolidou e se fortaleceu no campo das políticas públicas possibilitando incentivos 

para a reformulação, o monitoramento e acompanhamento das políticas públicas, 

voltadas para a educação básica. 

De acordo com Castro (2009), o SAEB trabalha como meio de monitoramento 

das políticas de desenvolvimento educacional e, baseado nesses resultados, o 

MEC, as secretarias estaduais e municipais de educação planejam maneiras de 

conceber medidas públicas que possibilitem fazer com que estes dados se traduzam 

em melhoramentos para a educação. O grande desafio é aprimorar resultados, bem 

como definir metas e estratégias, trabalhando o alcance de padrões de qualidade.  

           Apoiado na combinação das informações sobre rendimento e desempenho 

escolar, surge o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O IDEB é 

conhecido e definido como indicador de qualidade para a educação básica, no seu 

Art. 3º. Parágrafo único. [...] “O IDEB será o indicador para a verificação do 

cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso” (BRASIL, 

2008). Foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no contexto do Plano de Desenvolvimento da 

                                                        
39 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB e a Prova Brasil são avaliações para 
diagnóstico em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - Inep/MEC. Disponível no site: portal.inep.gov.br/ 
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Educação (PDE) com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino das escolas 

brasileiras. 

 O IDEB é um dos indicadores do SAEB, classificado como indicador 

estatístico, que possibilita estabelecer metas e acompanhar a qualidade do ensino 

básico, concedendo informações relacionadas ao desempenho das escolas da 

educação básica no país. O IDEB aplica uma metodologia exclusiva para calcular o 

desempenho das escolas. Fernandes (2009, p.13) resume da seguinte forma este 

cômputo: [...] “Multiplica-se a taxa média de aprovação de uma etapa escolar 

específica, pela nota padronizada nos testes de Matemática e Português do SAEB, 

ou Prova Brasil. A simples multiplicação dos dois termos dá o valor do IDEB”. 

           O IDEB tornou-se a forma mais privilegiada e frequentemente a única de se 

analisar a qualidade da educação básica no território nacional e, por isso, tem tido 

grande influência no debate educacional em todo país. No centro desse debate, 

defende-se a ideia de que hoje os sistemas educacionais brasileiros devem ser 

avaliados não apenas pelos seus processos de ensino e gestão, mas principalmente 

pelo aprendizado e trajetória escolar dos alunos. O IDEB, sem argumentar sobre a 

necessidade de novos recursos, põe o aprendizado, o conhecimento e a trajetória 

escolar dos alunos como elementos fundamentais de um sistema educacional. 

Entretanto, vale esclarecer que o IDEB é apenas um dos indicadores para 

avaliar o desempenho escolar e melhorias na qualidade do ensino, mas não o único. 

A partir da criação deste indicador educacional em 2007, o MEC traçou e 

estabeleceu metas de desempenho bienais para cada escola e rede municipal e 

estadual até o ano de 2022. Espera-se que até 2022 as instituições de ensino 

alcancem as metas estabelecidas e obtenham a nota seis, que corresponde à 

qualidade do ensino em países desenvolvidos desde 2005 (BRASIL, 2008). 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)40 deu visibilidade e 

transparência ao IDEB, por este ter sido o grande referencial de seus programas e 

ações (BRASIL, 2008). Não podemos associar de forma linear e reducionista, bons 

                                                        
40 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE- Escola) é uma ferramenta gerencial que auxilia a 
escola a realizar melhor o seu trabalho: focalizar sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe para 
atingir os mesmos objetivos e avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em 
constante mudança. É considerado um processo de planejamento estratégico desenvolvido pela 
escola para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. O PDE- Escola constitui um 
esforço disciplinado da escola para produzir decisões e ações fundamentais que moldam e guiam o 
que ela é, e o que faz, com um foco no futuro. Disponível no site: portal.mec.gov.br 
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resultados do IDEB com bom desempenho escolar. No entanto, pela lógica 

governamental, o IDEB está associado com bons resultados, e isto significa bom 

desempenho dos alunos e bom desempenho das escolas. 

           A consideração de resultados para a análise dos sistemas educacionais ficou 

ainda mais evidente com a introdução do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação41 definido como a [...] “conjugação dos esforços da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, em regime de colaboração, das famílias e da 

comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica”, constituído 

e designado pelo Decreto nº 6.09442, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2008), cuja 

[...] “primeira diretriz é estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados 

concretos a atingir”.  Nessa perspectiva, nosso estudo tem como um de seus eixos o 

IDEB, considerando os contextos próprios de cada unidade escolar pesquisada e 

suas especificidades, mediante parcerias com ONG’s e Fundações localizadas no 

Centro Histórico de São Luís – MA, e como estas parcerias contribuem para o 

desempenho e desenvolvimento no processo ensino aprendizagem do aluno, e se 

influenciam na qualidade da educação, consequentemente, um alto IDEB. 

 Reconheço as críticas existentes referentes ao IDEB, principalmente por este 

ser visto como um tema polêmico e controverso. Por isso é natural que apareçam 

                                                        
41 1- estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir; 2 - alfabetizar 
as crianças até os oito anos de idade; 3 - acompanhar cada aluno da rede individualmente; 4 - 
combater a repetência; 5 - combater a evasão; 6 - matricular o aluno na escola mais próxima da sua 
residência; 7 - ampliar as possibilidades de permanência do educando para além da jornada regular; 
8 - valorizar a formação ética, artística e a educação física; IX - garantir o acesso e permanência das 
pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes comuns; 10 - promover a educação 
infantil; 11 - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 12 - instituir programa próprio ou 
em regime de colaboração para formação inicial e continuada de profissionais da educação; 13 - 
implantar plano de carreira, cargos e salários; 14 - valorizar o mérito do trabalhador da educação; 15 - 
dar sequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável; 16 - envolver todos os 
professores na elaboração do PPP; 17 - incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores 
pedagógicos; 18 - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e 
exoneração de diretor de escola; 19 - divulgar na escola os dados relativos à área da educação, com 
ênfase no IDEB; 20 - acompanhar e avaliar as políticas públicas na área de educação; 21 - zelar pela 
transparência da gestão pública na área da educação; 22 - promover a gestão participativa na rede 
de ensino; 23 - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação; 24 - integrar os 
programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, esporte, assistência social, 
cultura; 25 - fomentar e apoiar os conselhos escolares; 26 - transformar a escola num espaço 
comunitário; 27 - firmar parcerias externas; 28 - organizar um comitê local encarregado do 
acompanhamento das metas de evolução do IDEB. Disponível no site: portal.mec.gov.br 

42 Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União  
em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, a participação das famílias e 
da comunidade, em programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização 
social pela melhoria da qualidade da educação básica. Disponível no site: portal.mec.gov.br  
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diferentes olhares e diversas observações provenientes das inúmeras concepções e 

convicções inerentes a educação, que em permanente campo de disputa e 

competição, buscam uma comunicação em forma de diálogo geralmente realizado 

de maneira bem acalorada e entusiasmada. 

 Faz-se necessário apresentar nesta pesquisa, uma breve discussão a 

respeito destas críticas ao IDEB, mostrando como se aborda um assunto 

questionável e problemático na esfera educacional, aberto a muitos pensamentos, 

interpretações e pontos de vista. Esta pesquisa não tem a pretensão de elencar 

todas as críticas dos pesquisadores que trabalham com esse indicador, no entanto, 

deixamos claro que os estudos aqui selecionados e explorados apresentam um 

recorte relevante da controvérsia que gira em torno do tema IDEB. 

O IDEB vem recebendo numerosas e duras críticas entre os pesquisadores, 

principalmente sobre os impactos vistos como negativos deste à educação. A 

primeira que encontramos e destacamos tendo em vista sua relevância foi formulada 

por Vieira (2010, p.3) que classifica [...] "a Prova Brasil como um dispositivo de 

controle que atua nos poros das práticas curriculares cotidianas dos docentes, 

agindo de forma a limitar cada vez mais suas alternativas em relação à sua 

autonomia".  Dialogando com este pensamento, no artigo “Criticando o IDEB” 

publicado na Revista Educacional, a professora da educação básica de Brasília, 

Cláudia Queiroz, diz o seguinte, ao criticar esta limitação em forma de imposição 

feita pelo governo: 

 
O currículo da minha escola é baseado em competências e 
habilidades. E o governo do Distrito Federal nos mandou uma 
proposta que prioriza o conteúdo, e é demasiadamente focado 
naquilo que cai na Prova Brasil. É um complicador muito grande, 
porque interfere demais na organização, na nossa grade curricular, 
no calendário escolar, no trabalho com um todo. Disponível no site: 
http://www.educacional.com.br/reportagens/IDEB/comocomparar.asp 

 

Fernandes (2007), destaca e critica a grande importância que estão dando à 

Prova Brasil no cômputo do IDEB e as prováveis interferências, bem como, 

possíveis distorções e o que esse fato pode provocar no cotidiano das escolas 

durante este processo. É sabido por todos que o IDEB de uma escola está 

condicionado proporcionalmente ao desempenho dos alunos na Prova Brasil.  

Há também aqueles pesquisadores que acreditam e sustentam a tese de que 
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a maneira como acontece o desdobramento do IDEB provoca grandes implicações e 

produza graves consequências ao cenário educativo no país. Segundo Paz e 

Raphael (2010), dialogando com o pensamento de Duarte (2013), a ampla 

divulgação dos índices de forma muito explícita na mídia, tem criado uma rivalidade 

sem precedentes entre as escolas, estimulando desta forma uma grande disputa. O 

ranqueamento tem sido usado de forma equivocada para rotular as instituições 

escolares classificando-as de ruins e boas, provocando um mal-estar desnecessário 

entre toda comunidade escolar, bem como desânimo e sentimento de derrotismo 

entre professores e alunos, e por último a debandada dos bons profissionais das 

escolas com rendimento insuficiente. Paz e Raphael (2013) evidenciam ainda um 

fato que consideram relevante: o IDEB ao promover uma classificação entre escolas, 

acaba por se tornar muito mais punitivo, ao invés de formativo, que é sua finalidade. 

O IDEB ainda recebe muitas críticas. Entretanto, outro problema, em boa parte das 

escolas é o “mascaramento” de resultados das avaliações dos alunos. 

 Por último, Paz e Raphael (2010) discorrem sobre a pressão exagerada que 

professores e alunos vêm sofrendo e por hora são submetidos, transformando-os 

em “reféns” do IDEB, pois o indicador por seguir normas de padronização, afere 

aparentemente e de forma superficial a qualidade da educação básica. E por fim, 

ressaltam aquilo que consideram a frieza dos números e quantificação dos índices, 

por serem indiferentes e insensíveis, não dão conta de contemplar todo o contexto 

do universo escolar avaliado, muito menos da subjetividade dos alunos envolvidos.  

           Um olhar atento destinado às parcerias, convênios e ONG’s só reforça e 

confirma a importância de se pesquisar e colocar em pauta um assunto tão 

pertinente e relevante no momento.  

No próximo capítulo será apresentada a cidade de São Luís como o campo 

de pesquisa desta tese, bem como suas características históricas, culturais, 

arquitetônicas, geográficas, econômicas e educacionais, foco principal deste estudo. 
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III  O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS: SUAS DIMENSÕES HISTÓRICAS, 
GEOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E A SUA REDE DE ENSINO 
 

A seguir abordo aspectos relevantes em relação ao local de desenvolvimento 

da pesquisa. Em um primeiro momento, traço um breve perfil do Maranhão, estado 

de localização da cidade de São Luís, com informações acerca da situação histórica, 

geográfica, socioeconômica e educacional. Num segundo momento, relato o perfil 

da rede educacional das escolas municipais de São Luís, no contexto das políticas 

públicas, destacando os índices observados e projetados obtidos em 2011, 2013 e 

2015, nos anos iniciais ou primeiro ciclo (1º ao 5º) do ensino fundamental no Brasil, 

Maranhão e São Luís, bem como os índices individuais obtidos por escola, nas três 

últimas avaliações do IDEB, especificando e comparando a meta projetada com a 

meta realizada. Por último apresento o Plano Municipal de Educação (PME) de São 

Luís, construído e planejado com o foco na educação integral, integrada e de 

qualidade, com ênfase na inserção de temas sociais, tais como a questão ambiental, 

a cultura e as parcerias entre estado e sociedade no âmbito da educação, 

estabelecendo compromissos mútuos e finalizando com todas as estratégias do 

PME de São Luís que contemplam nosso objeto de pesquisa. 

 

3.1 - LOCAL DA PESQUISA: O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO 
MARANHÃO  
 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), 

o estado do Maranhão localiza-se geograficamente no extremo oeste da região 

nordeste, fazendo limite com três estados brasileiros e ao norte com o Oceano 

Atlântico. Nos lados leste e sudeste, limita-se com os estados do Piauí, a sul e 

sudoeste, com o estado do Tocantins, e a oeste e noroeste com o estado do Pará. 

Está classificado entre os dez maiores estados do país, o oitavo maior do país em 

superfície. Ocupa uma área de 333.365,6 km2 de superfície. Atualmente a 

população do estado do Maranhão é de 6.565,147 de habitantes, distribuídos nos 

217 municípios, que correspondem a totalidade de 3,90% do território nacional. 

Abriga ainda em sua grande parte a Floresta Amazônica, a qual corresponde 
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aproximadamente a 79% da superfície do estado. Por esse motivo está inserido 

dentro do grupo da Amazônia legal junto com os demais estados da região norte 

(IBGE, 2017). 

Com um total de 640 km de litoral, o Maranhão possui a maior área de manguezal 

do Brasil, um dos maiores do mundo. O desenho irregular e bem recortado desse litoral 

formam as Reentrâncias Maranhenses, uma área de 12 mil km2 quadrados, entre a Baía de 

São Marcos e a Foz do Rio Gurupi, na divisa com o Pará. A região retalhada por baías, 

enseadas, ilhas, dunas, lagoas e extensas florestas de mangue, formam um ecossistema 

capaz de armazenar grande quantidade de gases do efeito estufa, além de ser berçário 

natural de várias espécies e foi declarada de interesse mundial pela Convenção de 

Ramsar43, realizada no Irã em 1971, pela importância das áreas úmidas, considerado 

fundamental para o equilíbrio do clima no planeta. Em 1991, foi transformada em área de 

proteção ambiental (IBGE, 2017). 

O Maranhão possui densidade demográfica de 20,80 hab/km² com uma 

população estimada em 6.904.241 habitantes, sendo o décimo mais populoso do 

país, (IBGE, 2017), onde cerca de 70% vivem na região urbana. A capital São Luís é 

a cidade mais populosa com 1.073.893 habitantes. Outros municípios se destacam 

ainda com população superior a cem mil habitantes, a exemplo de Imperatriz, São 

José de Ribamar, Timon, Caxias, Codó, Paço do Lumiar, Açailândia e Bacabal. 

Os aspectos considerados mais relevantes referentes à economia do 

Maranhão apareceram no final do século XVIII com a produção de algodão, cujo 

objetivo era atender a necessidade da indústria têxtil inglesa. Também se destacou 

naquela época o ciclo do babaçu, do arroz e da cana de açúcar. Dados do IBGE 

(2017) apontam que até hoje a agricultura maranhense é classificada como a 

principal atividade econômica do Estado.  

O Maranhão é um dos estados mais ricos no quesito diversidade de 

manifestações folclóricas e características culturais do país, concentrando sua 

riqueza cultural na mais forte fusão e mistura das etnias, com um dos mais amplos 

                                                        
43 A Convenção sobre Zonas Húmidas constitui um tratado intergovernamental, geralmente conhecida 
como Convenção de Ramsar e representa o primeiro dos tratados globais sobre conservação, se 
comemora anualmente no dia 2 de Fevereiro, o Dia Mundial das Zonas Húmidas. A Convenção 
entrou em vigor em 1975 e conta atualmente com 1929 sítios designados, em 160 países em todos 
os continentes, perfazendo uma superfície total de cerca de 188 milhões de hectares de zonas 
húmidas. Disponível no site: http://www.azores.gov.pt 
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registros de danças e folguedos populares, com 45 ritmos diferentes e 75 danças 

registradas e catalogadas. A região metropolitana de São Luís herdou e absorveu 

todas estas influências, principalmente no que se refere à migração de trabalhadores 

do interior do estado, em busca de melhores condições de vida e de trabalho na 

capital maranhense. Tal migração causou um inchaço populacional na ilha gerando 

um aumento das áreas periféricas e rurais da região. 

No campo da educação, o Maranhão apresenta resultados pouco satisfatórios 

refletidos nos dados de escolarização e qualidade da aprendizagem, o que contribui 

inevitavelmente para que o Estado apresente um cenário negativo, apresentando um 

dos menores Índices de Desenvolvimento Humano do País, segundo dados 

apresentados no último IBGE (2017). Em termos de quantitativo de alunos o Estado 

possui 185.552.409 estudantes matriculados. Deste total 2.134.469 na Educação 

Básica; 4.435 na Educação Especial; 178.714 na EJA; 10.775 na Educação 

Profissional; 158.765 em localização diferenciada (terra indígena, remanescente de 

quilombo e área de assentamento) (MEC/INEP, 2016).  

Voltaremos a explorar este assunto com mais profundidade, apresentando 

dados numéricos bem expressivos no ítem 3.3 – Aspectos Educacionais do Estado 

do Maranhão e do Município de São Luís. 

 
 
 
3.2 – ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E SÓCIOECONÔMICOS DA 
CAPITAL SÃO LUÍS 
 
 

Segundo Curvelo-Matos (2015), a cidade de São Luís em seus primórdios foi 

uma aldeia Tupinambá, descoberta pelos franceses em 1612, em expedição 

comandada pelo general Daniel de La Touche44, onde construíram um forte e o 

denominaram de São Luís, em homenagem a Luís XIII da França45. Os franceses se 

                                                        
44 Sob o título de Senhor de La Ravardière, foi um experiente General da Marinha Francesa do século 
XVII. Nobre, de religião protestante, liderou a expedição francesa que, em 1612, deu início as 
pretensões de colonização no Norte do Brasil. Disponível no site: http://www.oieduca.com.br. 

45 Rei francês (1610-1643) nascido no Palácio de Fontainebleau, filho mais velho de Henry IV e Maria 
de Médicis. Depois de vinte anos de matrimônio, Anne deu à luz um filho (1638). Morreu em Paris e 
foi sucedido (1643) pelo filho Luís XIV, quando este tinha apenas quatro anos e oito meses, ficando 
sob a regência (1610-1618) de sua mãe Ana, quando assumiu de fato o poder, aos 16 anos. A capital 
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aliaram aos índios na guerra e resistência a invasão portuguesa, e três anos depois, 

em novembro de 1615, todos os franceses perderam a batalha e foram convidados a 

se retirarem, ou seja, expulsos, sob o comando de Jerônimo de Albuquerque46, que 

se tornou o primeiro capitão-mor do Maranhão. 

São Luís também esteve sob o controle holandês no período de 1641 a 1644, 

somente depois de grandes lutas, o governo decidiu fundar o estado do Grão-Pará e 

Maranhão47, tornando-o independente do restante do país. Nessa época, a 

economia do Estado era toda baseada na plantação e exportação de cana-de-

açúcar, cacau e tabaco. Por motivos econômicos, diversos conflitos aconteceram, 

principalmente no interior do estado na região de Caxias, entre as elites. Este fato 

culminou com à Revolta de Beckman48, considerado o maior e mais complexo 

conflito de interesse entre colonos e a metrópole em terras maranhenses no período 

colonial (CURVELO-MATOS, 2015). 

  São Luís foi habitada por franceses e holandeses, no entanto, foi construída e 

colonizada pelos portugueses durante os séculos XVIII e XIV. Nas edificações foram 

usados azulejos vindos de Portugal. Revestir as fachadas dos prédios de azulejos 

naquela época atendia às condições climáticas da região que, pela sua proximidade 

com a linha do equador, apresenta um clima muito quente durante o verão e um 

inverno com muitas chuvas. O uso dos azulejos nas fachadas dos casarões permitia 

obter um melhor isolamento térmico, tornando os interiores dos casarões mais 

                                                                                                                                                                             
do Estado do Maranhão foi chamada de São Luís em homenagem a esse rei francês. Disponível no 
site: brasilescola.uol.com.br/biografia/luis-franca-xiii.htm 
46 Jerônimo de Albuquerque (1510-1584) nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1510. Filho de Lopo 
de Albuquerque e Joana de Bulhões, irmão de Brites de Albuquerque, mulher de Duarte Coelho. 
Desembarcou no Brasil em outubro de 1535, na comitiva de Duarte Coelho. Disponível no site: 
https://www.ebiografia.com 
 
47 O Estado do Grão-Pará e Maranhão foi uma unidade administrativa da colônia portuguesa 
na América do Sul. Criado com a denominação de Estado do Maranhão em 13 de junho de 1621, e 
renomeado Estado do Maranhão e Grão-Pará em 1654, e Estado do Grão-Pará e Maranhão em 
1751, o qual foi dividido em 1772. No seu período áureo, sua extensão territorial abrangia o território 
dos atuais estados do Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. Disponível no site: 
https://pt.wikipedia.org 
 
48 A Revolta de Beckman ou de Bequimão, foi uma gigantesca rebelião ocorrida na cidade de São 
Luís, Província do Maranhão entre 1684 e 1685. Causada pela grande insatisfação dos comerciantes, 
proprietários rurais e população em geral com a Companhia de Comércio do Maranhão, instituída 
pela coroa portuguesa em 1682. Foi uma revolta que explicitou os problemas de mão de obra e 
abastecimento na região do Maranhão. As ações da coroa portuguesa, que claramente favoreciam 
Portugal e prejudicava os interesses dos brasileiros, foram muitas vezes, motivo de reações violentas 
dos colonos. Disponível no site: https://www.infoescola.com/historia/revolta-de-beckman/ 
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frescos, pois a superfície clara dos azulejos refletia, os raios solares bem intensos e 

comuns tendo em vista sua posição geográfica (CURVELO-MATOS, 2005)   

São Luís é a capital brasileira com o maior número de casarões em estilo 

tradicional português e possui o maior conjunto arquitetônico da América Latina. As 

peculiaridades como traçados lineares nas ruas, com desenhos geométricos, quadras bem 

delineadas, garantiram a São Luís, o título de Patrimônio Mundial da Humanidade conferido 

em 1997 pela UNESCO. Este conjunto arquitetônico, com seus 405 anos de história, é 

composto por casarões seculares, revestidos por azulejos portugueses pintados a mão. 

Esse acervo conta com mais de mil prédios construídos entre os séculos 18 e 19, que são 

tombados pelo patrimônio federal. A capital São Luís nasceu moderna, já que sua planta foi 

desenhada no século 17 e inspirada pelo urbanismo do país de seus colonizadores 

portugueses (CURVELO-MATOS, 2005). 

 
 

Figura 1 – Vista da Praça Nauro Machado esquina com a rua Portugal no 

Centro Histórico de São Luís – MA. 

 

 
 
Fonte: www.google.com.br/search?q=fotos+do+centro+histórico 

 
 
 
 Destacamos a figura acima por se tratar do local de pesquisa desta tese. As 

seis escolas públicas municipais, bem como as seis ONGs e Fundações estão todas 
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localizadas dentro deste cenário histórico, inserido no Centro Histórico de São Luís,  

conhecido como Projeto Reviver, criado em 1987 na gestão do então governador do 

estado do Maranhão, Epitácio Afonso Pereira, conhecido como Cafeteira, com a 

finalidade de cuidar da restauração do patrimônio arquitetônico e revitalização do 

Centro Histórico, região de Praia Grande, o bairro mais antigo da cidade.  

Em seu aspecto geográfico a cidade de São Luís localiza-se ao extremo norte 

do país na Região Nordeste, na Ilha de Upaon Açu49, no Atlântico Sul, entre as baías 

de São Marcos e São José de Ribamar. O município compõe a Mesorregião do 

Norte Maranhense e da Microrregião de Aglomeração Urbana do município de São 

Luís. Sua população é de aproximadamente 1.100.000 mil habitantes, numa área de 

827.141 km, distribuídos em 22 bairros nas áreas urbana e rural (IBGE, 2017).  

A região metropolitana de São Luís é formada por cinco municípios, a própria 

capital São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e Alcântara, esta 

última cidade é a única localizada fora da ilha, no continente totalizando uma 

população de 1.306.029 habitantes e com uma área territorial de 827.141 km². 

A cidade de São Luís possui o maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado, 

sede das duas maiores universidades públicas, a saber; Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) e Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), bem como 

diversas Instituições de Ensino Superior Particulares. Segundo o último 

levantamento de dados do IBGE, o PIB do município de São Luís gira em torno de 

9.340.944.000 reais, considerada a 29º economia do país entre os 5.570 municípios 

brasileiros e entre as capitais ocupa a 14º posição (SEPLAN, 2016). 

A economia ludovicense baseia-se nas indústrias de transformação do 

alumínio e alimentos, tendo na última década aparecido outras fontes de recursos, 

encontrados no turismo e nos serviços. Para o desenvolvimento econômico do 

município, quatro grandes projetos se estruturaram garantindo emprego e fonte de 

renda para centenas de maranhenses: o Centro de Lançamento de Alcântara 

(CLA)50, o Complexo Siderúrgico Alumar51, o Porto do Itaqui52 e o Projeto Grande 

Carajás53 (GUERRA, MIRANDA, CARDOSO, SILVA, 2012). 
                                                        
49 É uma ilha brasileira no estado do Maranhão, com área de 1.410,015 km². Faz parte do 
Arquipélago do Golfão Maranhense. O nome Upaon-Açu foi dado pelos índios Tremembés (Tupi-
Guarani) e significa "ilha grande". Disponível no site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Upaon-Açu 

50 É a denominação da segunda base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira - FAB. 
Sedia os testes do Veículo Lançador de Satélites – VLS. Disponível no site: www2.fab.mil.br/cla/ 



102 

 

 

3.3 – ASPECTOS EDUCACIONAIS DO ESTADO DO MARANHÃO E DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS  
 

Segundo Matos (2014), a análise da situação do cenário da educação do 

Estado do Maranhão como um todo tem como alicerce e se respalda nos 

indicadores de instrução da população (taxa de analfabetismo), de escolarização 

(taxa líquida de escolarização) e de acesso e permanência no sistema (matrículas 

por nível de ensino e dependência administrativa, variações das matrículas, por nível 

de ensino, e dos concluintes em cada ano letivo). Para dimensionar e comensurar as 

dificuldades de acesso e de efetiva permanência da criança e do adolescente na 

escola, foram utilizados dados estatísticos sobre a população analfabeta e a taxa de 

analfabetismo em todos os 217 municípios do estado do Maranhão.   

No Campo da educação, o Maranhão apresenta resultados pouco 

satisfatórios refletidos nos dados de escolarização e qualidade da aprendizagem, 

bem abaixo do restante do Brasil, o que contribui para que o Estado apresente um 

cenário negativo e apresente um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano 

do País, segundo dados apresentados pelo IBGE ( 2017).  

Em termos de quantitativo de alunos, o Estado do Maranhão possui 

185.552.409 estudantes matriculados. Deste total 2.134.469 na Educação Básica;  

4.435 na Educação Especial; 178.714 na EJA; 10.775 na Educação Profissional;  

158.765 em Localização diferenciada (terra indígena, remanescente de quilombo e 

área de assentamento) (MEC/INEP, 2016). 

 

 
                                                                                                                                                                             
51 O Consórcio de Alumínio do Maranhão S.A - ALUMAR, instalada em São Luís, é uma empresa 
formada por um consórcio entre as mineradoras transnacionais Alcoa, South 32 e Alcan. É uma das 
maiores produtoras de alumina do mundo, e uma das maiores empresas instaladas no Maranhão. 
Disponível no site:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluma  

52 Situado em São Luís no Estado do Maranhão, na baía de São Marcos e a 11 km do centro da 
cidade. O Porto do Itaqui tem uma posição estratégica na costa da região nordeste, localizado 
próximo aos mercados da Europa, América do Norte e Canal do Panamá. Disponível no site: 
www.portodoitaqui.ma.gov.br 

53 Projeto de exploração mineral, iniciado nas décadas de 1970 e 1980, na mais rica área mineral do 
planeta, pela Vale. Estende-se por 900 mil km², numa área que corresponde a um décimo do território 
brasileiro, cortada pelos rios Xingu, Tocantins e Araguaia, e engloba terras do sudeste do Pará, norte 
de Tocantins e sudoeste do Maranhão. Disponível no site: www.omegaservice.com.br 
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Tabela 3 – Quantitativo de matrículas no Maranhão 

 
 

TOTAL DE MATRÍCULA NO ESTADO DO MARANHÃO 
 

Estado País Formação Total de alunos 
Maranhão Brasil Educação Básica 2.134.469 
Maranhão Brasil Educação Especial 4.435 
Maranhão Brasil Ensino de Jovens e Adultos 178.714 
Maranhão Brasil Educação Profissional 10.775 
Maranhão Brasil Localização Diferenciada 158.765 
Maranhão Brasil Total de alunos matriculados 2.487,148 
 

 
Fonte: CEE/MA Nº 02/2016 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Maranhão 

 

 
Em relação as taxas de aprovação, reprovação e abandono (evasão escolar), 

alcançadas nas etapas de Ensino Fundamental e Ensino Médio no Estado do 

Maranhão estão representadas e configuradas da seguinte forma:  

 

Tabela 4 – Percentual de alunos aprovados, reprovados e evadidos 
 
 

 
TAXAS DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO 

   

N° Estado Status 
Ensino 

 Fundamental Ensino Médio Média 
1 Maranhão Aprovação 87,6 % 77,2 % 82,4 % 
2 Maranhão Reprovação 8,9 % 9,1 % 9 % 
3 Maranhão Abandono 3,5 % 13,7 % 8,6 % 

 
 

         Fonte: CEE/MA Nº 02/2016 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Maranhão 

 

Com estes resultados, pode-se perceber que o Estado do Maranhão 

apresenta um índice acima de 80%, o que aponta para a primordialidade das 
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políticas educacionais que contemplem as necessidades dos alunos, no sentido de 

assegurar e garantir a permanência na escola e a qualidade da aprendizagem.  

Quanto ao quantitativo de professores, o Estado possui um total de 106.059 

profissionais na área da educação, sendo 62.127 professores com ensino superior, 

subdivididos em 55.152 professores com nível superior completo e 6.975 

incompleto. Esse quantitativo representa um total de 1.749 alunos por professor. 

Analisando uma divisão de 50 alunos por turma, o mesmo teria que cumprir uma 

carga horária ininterrupta de 34 horas em sala de aula por semana, ou seja, dois 

turnos de segunda a sexta, fora as horas destinadas ao planejamento.  

Nessa perspectiva e de acordo com a Resolução do CEE/MA nº 02/2016 do 

Conselho Estadual de Educação do Estado do Maranhão, o quantitativo mínimo de 

alunos por turma permitido é: em creche com crianças até um ano (para cada 06 a 

08 crianças) um professor no mínimo; em creche com crianças de (02 e 03 anos), 

para cada 15 crianças, um professor no mínimo; em pré-escola, crianças de (04 e 05 

anos), até 25 crianças por professor; no 1º ao 5º ano do ensino fundamental, até 30 

alunos por professor; no 6º ao 9º ano do ensino fundamental, até 35 alunos por 

professor; e no ensino médio, até 40 alunos por professor. 

Destacamos que esses números apresentados estão acima do recomendado 

e sugerido pelo (MEC, 2015) que é: jardim da infância (de 03 a 04 anos) até 15 

alunos por sala; pré-escola (de 04 a 05 anos) até 20 alunos por sala; ensino 

fundamental (1º ao 5º ano) até 25 alunos por sala; ensino fundamental (6º ao 9º 

ano) até 30 alunos por sala; e ensino médio até 35 alunos por sala. O quantitativo 

de alunos quando excede ao orientado, é considerado pelos professores como 

improdutivo e ineficiente. Essa superlotação observada nas turmas representa um 

impacto negativo e compromete o processo ensino aprendizagem como um todo. 

Dados da SEDUC (2016) apontam para a distribuição das matrículas no 

Maranhão, e sinalizam que a rede estadual mantêm 11% dos alunos da pré-escola/ 

alfabetização, 26% do ensino fundamental e 56% do ensino médio. A rede particular 

participa com 24% das matrículas da pré-escola/classe de alfabetização, 7% do 

ensino fundamental e 19% do ensino médio. No entanto, a rede municipal de São 

Luís responde por 65%, 67% e 23% das matrículas dos três níveis de ensino. As 

matrículas do ensino fundamental da rede municipal de São Luís apresentam um 

crescimento na ordem de 47% nos últimos anos (SEMED, 2016). 
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Matos (2014) apresenta em sua tese que a educação pré-escolar no estado 

do Maranhão cresceu em todos os municípios, principalmente em São Luís, onde se 

expandiu devido a união e ao esforço das escolas comunitárias. No entanto, cresceu 

e se desenvolveu de forma desordenada principalmente no centro da cidade e nas 

periferias. Esse crescimento aconteceu, na medida em que a população foi criando 

suas escolas com poucas condições, em espaços físicos improvisados, sem 

estrutura, com poucos equipamentos, com professores leigos sem formação, e 

muitas vezes, sem terem concluído sequer o 5º ano do Ensino Fundamental.  

Dados da (SEMED, 2016) mostram um aumento de 37% no número de 

matrículas do ensino fundamental no município de São Luís, bem como de 92% no 

número total de concluintes, indicando um grande avanço no combate ao elevado 

índice de analfabetismo da população de crianças e adolescentes na faixa etária de 

11 a 14 anos, e na melhoria do acesso da população a este nível de ensino, 

refletidos, na elevação da taxa líquida total de escolarização. 

Concepções traçadas e esboços bem desenhados do cenário de crianças e 

jovens frequentando e/ou mesmo já tendo completado determinados ciclos 

escolares mostram a situação da educação entre a população em idade escolar, e 

compõe o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)54 (HORTA, 2015). 

Nesse sentido e com o olhar nas três dimensões do IDHM; longevidade, 

educação e renda, no município de São Luís, a proporção de crianças de cinco a 

seis anos na escola era de 96,02%, em 2015, neste mesmo ano, a proporção de 

crianças e adolescentes na faixa etária de 11 a 13 anos regularmente matriculados e 

frequentando os anos finais, referentes ao segundo ciclo do ensino fundamental era 

de 88,14%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental 

completo era de 67,20%; e a proporção de jovens e adultos de 18 a 20 anos com 

ensino médio completo de 53,07% (HORTA, 2015). 

A figura abaixo representa o modelo de estrutura padrão das faixadas de 

todas as escolas da rede municipal da cidade de São Luís, com predomínio das 

cores amarelo e azul. Projeto criado na gestão do primeiro mandato do ex-prefeito 

Carlos Tadeu Palácio com a finalidade de padronizar o cartão de visita das escolas. 

                                                        
54 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é uma medida composta de indicadores 
de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 
a 1. Disponível no site: www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html 
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Os prefeitos das gestões posteriores mantiveram o projeto e deram continuidade e, 

quando da construção das novas escolas adotaram o mesmo modelo. 

 

 

Figura 2 – Modelo de escola da rede municipal de São Luís – MA 

 

 
 

Fonte: https://www.saoluis.ma.gov.br/semed 
 
 

  

3.4 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS 
PESQUISADAS 
 

 Observou-se quando da realização da última avaliação do IDEB que a rede 

municipal de educação de São Luís superou as metas do IDEB estabelecidas para 

2015 nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental (SEMED, 2016).  

            As tabelas a seguir apresentam os resultados dos índices projetados e 

observados em âmbitos nacional, estadual e na cidade investigada, bem como das 

instituições/estabelecimento de ensino que foram pesquisadas, onde foi possível 

verificar e perceber crescimento do IDEB nos anos 2011, 2013 e 2015 de forma 

progressiva comparando as metas projetadas com as metas observadas. 
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Tabela 5 – Metas do IDEB anos iniciais. 

 
        2011           2013           2015  

 OBSER PROJET   OBSERV PROJET OBSERV PROJET 

BRASIL 4.0 3.8 4.4 4.2 4.7 4.6 

MARANHÃO 3.5 3.8 3.7 4.2 4.3 4.6 

SÃO LUIS 4.0 3.8 4.3 4.0 4.6 4.5 

 
 
Fonte: Ideb 2015 – INEP Disponível em: http://wwww. Portalideb.com.br. Acesso em: 20 abril 2018. 

 

 
 

 
Tabela 6 – Metas do IDEB anos finais 
 

      2011           2013         2015  

 OBSER PROJET    OBSERV PROJET OBSERV PROJET 

   BRASIL 4.0 3.3 4.4 3.5 4.7 3.7 

MARANHÃO 3.6 3.5 4.0 3.5 3.9 3.7 

   SÃO LUIS 3.6 3.3 4.0 3.5 3.9 3.7 

 
 
Fonte: Ideb 2015 – INEP. Disponível em: http://wwww. Portalideb.com.br. Acesso em: 20 abril. 2018. 

 

 

 

 
Tabela 7 – IDEB (2011, 2013, 2015)  - UEB Bandeira Tribuzzi (1º ao 5° ano) 

META PROJETADA META OBSERVADA 

 2011 2013 2015  2011 2013 2015 

 3.8 4.2 4.5  4.2 5.0 5.2 

 
Fonte: Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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Tabela 8 – IDEB (2011, 2013, 2015) – UEB Alberto Pinheiro (1º ao 5° ano) 

META PROJETADA META OBSERVADA 

 2011 2013 2015  2011 2013 2015 

 4.2 4.6 4.9  4.5 4.3 4.1 

 
 Fonte: Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

 

 
Tabela 9 – IDEB (2011, 2013, 2015) – UEB Justo Jansen (1º ao 5° ano) 

META PROJETADA META OBSERVADA 

 2011 2013 2015  2011 2013 2015 

 4.5 5.0 5.2  5.3 5.1 4.7 

 
Fonte: Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

 
 
 
Tabela 10 – IDEB (2011, 2013, 2015) – UEB Luís Serra (1º ao 5° ano) 

META PROJETADA META OBSERVADA 

 2011 2013 2015  2011 2013 2015 

 3.3 3.7 4.0  3.5 3.9 4.9 

 
Fonte: Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

 

 
Tabela 11 – IDEB (2011, 2013, 2015) – UEB Maria Rocha (1º ao 5° ano) 

META PROJETADA META OBSERVADA 

 2011 2013 2015  2011 2013 2015 

 4.4 4.8 5.0  4.3 4.3 4.2 

 
Fonte: Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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Tabela 12 – IDEB (2011, 2013, 2015) – UEB Ministro Mário Andreazza (1º ao 5° 

ano) 

META PROJETADA META OBSERVADA 

 2011 2013 2015  2011 2013 2015 

 3.2 3.4 3.8  3.8 3.9 3.8 

 
Fonte: Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

            

 

A cidade de São Luís possui um número bem expressivo de escolas públicas 

e particulares. Dados de 2017 do IBGE mostram que a cidade possui 476 escolas de 

ensino fundamental (primeiro e segundo ciclo) e 135 instituições de ensino médio, 

um total de 611 escolas. Deste total, 250 escolas fazem parte da rede municipal de 

educação. O último censo realizado pela Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), em dezembro de 2017, apresentou um quantitativo de 14.461 alunos 

matriculados na Educação Infantil e 69.329 no Ensino Fundamental, totalizando 

83.790 alunos matriculados no exercício de 2017.  

Dados mais recentes coletados e atualizados no início deste ano, apontam 

um aumento no número de alunos matriculados no âmbito geral da rede municipal, 

14.890 alunos matriculados na Educação Infantil e 70.110 alunos no Ensino 

Fundamental, um total de 85.000 alunos matriculados no ano de 2017. Este número 

de alunos matriculados nesta faixa etária representa um total de 35% da população 

de São Luís (SEMED, 2018). 

 

 
3.4.1 – A REDE EDUCACIONAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO LUÍS NO 

CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

             O governo federal vem assinalando desde 1996 o interesse de garantir e 

assegurar aos estudantes da educação básica, uma educação em tempo integral, 

conforme pode se observar na descrição dos artigos 34 e 87 da LDB - Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que preveem a ampliação do período de permanência 
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do estudante na escola e a conjugação de esforços para a progressão das redes 

escolares o regime de escolas de tempo integral. Foi possível verificar no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), de 2007; no PNE 2001, e ainda, no recente 

PNE, Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014, por meio da meta de nº 6, em que se 

propõe “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos (as) alunos (as) da educação básica”. As experiências recentes com 

esses movimentos têm ampliado a proposta do artigo 87 da LDB, entendendo a 

integralidade como fator provisório e momentâneo, expansão dos espaços, diversos 

agentes educativos e objetos de conhecimento. 

              Para Gadotti (2009), precisa-se superar a lógica do individualismo para 

implantar a lógica da convivência. Para tanto, as escolas públicas precisarão superar 

o currículo fragmentado por disciplinas e contemplar os mais variados saberes, 

unindo a educação informal, a formal e a não formal. Analisando por esse prisma, o 

autor nos mostra que é por essa concepção de currículo que se espera que as 

perspectivas educacionais estejam centradas nas pessoas e em suas relações com 

a sociedade e nos saberes comunitários.          

              Com a aprovação da Lei nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001, sancionando o 

1º Plano Nacional de Educação, abriu-se um espaço com maior clareza e definição 

para o direcionamento das diretrizes e metas a serem alcançadas nas diferentes 

modalidades educacionais, na medida em que, ao ser aprovado pelo Congresso 

Nacional e sancionado pelo Presidente da República, garantiu sua efetivação. Este 

documento dentre outros aspectos tem como objetivo o acompanhamento e 

avaliação conforme estabelece o Art. 2º: “[...] A partir da vigência desta Lei os 

estados, o Distrito Federal e os municípios, deveriam, com base no PNE, elaborar 

Planos Decenais correspondentes” (PNE 2001, p.96). 

              Em junho de 2014 foi aprovado o 2º Plano Nacional de Educação (PNE) Lei 

n° 13.005, com vigência por dez anos, a contar da data de sua publicação desta Lei, 

na forma de anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da 

Constituição Federal. Destacamos o art. 8° - Apresenta os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, onde estes deverão elaborar seus correspondentes planos 

de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as 
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diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de um ano contado da 

publicação desta Lei (PNE, 2014). 

              Destaca-se também no PNE 2014, tendo em vista a importância em nossa 

pesquisa do inciso 2°, onde é abordada a elaboração e a divulgação de índices para 

avaliação da qualidade, como o IDEB, bem como o inciso 4° que responsabiliza o 

Inep pela elaboração e o cálculo do IDEB e dos indicadores referidos no § 1º (PNE, 

2014), que será aprofundado e detalhado na próxima seção desta pesquisa. 

             Apesar da orientação recebida para que cada estado, bem como seus 

municípios elaborasse seus Planos Municipais de Educação, o que aconteceu na 

maioria dos estados e municípios brasileiros foi a inviabilidade da estratégia 

proposta pelo governo federal, tendo em vista o ínfimo recurso financeiro 

disponibilizado para tal fim. 

              O estado do Maranhão, mesmo enfrentando dificuldades e dispondo de 

poucos recursos, chegou a elaborar um Plano Estadual de Educação, bem como 

vários municípios também conseguiram estruturar seus Planos Municipais de 

Educação (PME), a exemplo da cidade de São Luís. Esta construiu seu 

planejamento com o foco na educação integral, integrada e de qualidade social.  

com ênfase na inserção de temas sociais, tais como a questão ambiental, a cultura e 

as parcerias. Destaca-se ainda, que um planejamento participativo e democrático 

criou parcerias entre estado e sociedade, estabelecendo compromissos mútuos. 

              O PME de São Luís para o decênio 2015–2024 é visto como um 

instrumento para a implementação de uma educação de qualidade social, e 

representa um apoio básico à constituição de um sistema de educação articulado, 

em consonância com as políticas nacionais e estaduais. Os limites do PME 

transcendem um espaço restrito das redes municipais públicas e privadas, na 

medida em que se legitima a necessidade de uma atuação que não se restringe 

somente ao espaço escolar, e sim, como estabelece a Constituição Brasileira, [...] 

“deve ser portador de um projeto educacional promovido como o dever do estado, 

da família e da sociedade, visando o desenvolvimento pleno do ser humano” (PME, 

2015-2020).  
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 Observou-se no PME de São Luís que, das 20 metas e 88 estratégias 

estabelecidas para o decênio 2015 - 2024, em 7 metas55 e 20 estratégias56, as 

parcerias, convênios e organizações não governamentais foram amplamente 

abraçadas, discutidas e propostas. 

             Ao serem analisadas estas 7 metas do PME de São Luís, foi possível 

destacar dentre tantas, as 4 que abraçam e defendem com mais evidência e 

determinação as parcerias, os convênios e a educação em espaços não formais. A 

saber, destacamos as metas 2, 6, 9 e 10 detalhadas na nota de rodapé número 56. 

Estas quatro metas apresentam em suas estratégias propostas mais claras, 

garantindo o acesso e a permanência dos estudantes do ensino fundamental, 

público-alvo desta pesquisa, assim como o incentivo declarado as parcerias.  

            A estratégia 2.28 estabelece parcerias e/ou convênios com todas as esferas 

governamentais, com a sociedade civil e com a comunidade, com vistas à melhoria 

da qualidade de ensino, observando suas especificidades e modalidades de ensino, 

garantindo a funcionalidade dos programas e projetos firmados em todas as escolas 

da Rede Pública Municipal. A estratégia 2.29 incentiva parcerias, junto às 

instituições públicas e privadas, possibilitando o acesso gratuito dos estudantes em 
                                                        
55 Meta 2: Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda população de 06 a 14 anos e 
garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o 
último ano de vigência do PME de São Luís; Meta 6: Oferecer educação em tempo integral na Rede 
Pública Municipal até o 5º ano da vigência deste PME em, no mínimo, 50% das creches, 50% das 
pré-escolas e em 50% das escolas de Ensino Fundamental, garantindo acesso e permanência dos 
estudantes público-alvo da Educação Especial: pessoas com deficiências, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da 
população com 15 anos ou mais para 90%, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em, no 
mínimo, 75% a taxa de analfabetismo funcional no município, oportunizando a 100% dos jovens, 
adultos e idosos, que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental na 
idade própria, a conclusão desta etapa de ensino; Meta 10: Ofertar, até o último ano de vigência 
deste PME, no mínimo, 75 % das matrículas da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, na forma 
integrada à iniciação a qualificação profissional, como forma de ampliar as possibilidades da inserção 
de estudantes no mundo do trabalho; Meta 11: Estabelecer ações de cooperação técnica, apoio ou 
parceria com o Estado e organizações não governamentais, para a universalização da oferta da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio em São Luís; Meta 12: Contribuir com os entes 
federados para elevar, até o final da vigência deste plano, a taxa bruta de matrícula no Ensino 
Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Meta 13: Contribuir para 
elevar, gradualmente, o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 
titulação mínima anual de 50 mestres e 10 doutores; Meta 14: Garantir, em regime de colaboração, 
entre os entes federados, que todos os professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam, no prazo de 05 anos da vigência deste PME; Meta 16: Garantir, em 
regime de colaboração com os entes federados e com as IES, oferta de cursos de pós – graduação 
lato e stricto sensu aos profissionais efetivos e em exercício da educação da Rede Pública Municipal 
de Ensino.  
 
56 Em apêndices 
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cumprimento de medidas socioeducativas com foco na educação. Consideramos a 

meta 2, bem como as outras três estratégias citadas acima o ponto mais relevante 

do PME de São Luís, por entendermos que eles contemplam a contento o objeto de 

estudo desta pesquisa. E por mostrar a importância destas parcerias entre governo, 

sociedade civil e comunidade na melhoria da qualidade do ensino.    

  Já a meta 6, apresenta como estratégia 6.6, fortalecer parcerias da SEMED 

e/ou escolas da Rede Pública Municipal com instituições privadas, com diferentes 

espaços educativos, culturais e esportivos, com equipamentos públicos, como 

centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 

planetários.      

              Destaca-se também as estratégias 9.6 e 9.7, que apresentam como 

proposta o estabelecimento de parcerias e/ou convênios com as esferas 

governamentais, instituições públicas e privadas e a comunidade, com vistas a 

garantir a funcionalidade de programas e projetos que objetivam a ampliação das 

vagas, a melhoria da qualidade do ensino e o atendimento às especificidades na 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos, na cidade e no campo, assim como 

fortalecer e ampliar a manutenção de parcerias que favoreçam a alfabetização e a 

elevação da escolaridade para trabalhadores estudantes da EJA. 

             Por último apresenta-se as estratégias da meta 10 “ofertar, até o último ano 

de vigência deste PME, no mínimo, 75 % das matrículas da Educação de Jovens e 

adultos, na forma integrada à iniciação a qualificação profissional, como forma de 

ampliar as possibilidades da inserção de estudantes no mundo do trabalho”. Foram 

selecionadas as estratégias 10.4 e 10.8, por estas trazerem como proposta, as 

parcerias e/ou convênios, objetivando o empreendedorismo socioambiental aos 

jovens, adultos e idosos que estão cursando a EJA, enfatizando a participação dos 

mesmos no desenvolvimento socioeconômico de sua localidade, tal como fortalecer 

e ampliar a manutenção de parcerias que favoreçam a elevação da escolaridade 

para estudantes trabalhadores da Educação de Jovens, Adultos e Idosos em seus 

espaços de trabalho. 

             O olhar atento e minucioso do PME da cidade de São Luís, destinado às 

parcerias, convênios e Organizações não governamentais, nos confirma a 

importância de se pesquisar e colocar em pauta na academia um assunto tão 

pertinente e relevante no momento. 
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3.5 - A EXPANSÃO DAS ONGS/FUNDAÇÕES E SUAS PARCERIAS NA CIDADE 
DE SÃO LUÍS 

 

 Segundo os estudos de Ferreira (2005), o crescimento dessas organizações 

tem sido observado como uma opção para o atendimento às graves carências 

sociais que precisam ser enfrentadas e sanadas. No entanto, há uma série de 

distorções no processo de encolhimento do Estado e sua substituição por 

organizações não governamentais. Muitas ONGs estariam atuando como 

instrumentos de dominação dos países ricos sobre as economias periféricas. Há 

também organizações acusadas de mascarar problemas sociais, contribuindo para o 

esmorecimento das pressões que deveriam estar sendo feitas pela sociedade sobre 

os governantes e que pessoas têm se beneficiado de recursos públicos para fins 

privados.  

 O notável crescimento do número de empregos gerados representa um bom 

indicador do processo de expansão das ONGs. Dados levantados em pesquisa 

conduzida pelo IBGE, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), indicam que o número de instituições privadas sem fins lucrativos cresceu 

157% entre 1996 e 2002 e que o efetivo de empregados dessas organizações 

passou a ser três vezes maior do que o número de funcionários públicos na ativa. 

Em 2002, quando foi feita a pesquisa, já funcionavam no Brasil 275.895 

organizações desse tipo, empregando 47 1,5 milhões de trabalhadores com carteira 

assinada, fora cerca de 14 milhões de voluntários regulares e trabalhadores não 

registrados (RODRIGUES, 2004).  

 Na pesquisa de Ferreira (2005), menos de um quarto dos entrevistados 

apontou a redução da atuação do Estado como fator preponderante para o 

crescimento das ONGs, quantitativo bem próximo ao daqueles que perceberam 

relação entre esses fenômenos quando a mesma foi sugerida em afirmação prévia. 

Considerando-se que a pergunta era aberta, sem que fossem apresentadas 

sugestões de resposta. Essa resposta juntamente com a resistência política ao 

autoritarismo que marcou a história recente do país e a credibilidade obtida pelas 

ONGs, representam uma visão positiva do fenômeno de expansão no Brasil. Para 

quase um terço dos entrevistados um dos principais fatores indutores da expansão 

das ONGs foi o desemprego. 
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 No entanto, segundo Ferreira (2005, p.15) [...] “em função da polissemia do 

termo e da expressiva variedade de organizações que são classificadas como ONGs 

e Fundações, fez-se necessária a definição de alguns critérios básicos para a 

constituição de um universo a ser pesquisado”.  

 Desta forma, optou-se por incluir nesta pesquisa apenas as instituições 

oficialmente constituídas, regularizadas e com endereço fixo, que já possuíam 

projetos e atividades em funcionamento há, pelo menos, um ano. A exclusão das 

organizações que atuam no âmbito informal se deu em função da instabilidade e 

volubilidade que caracterizam o trabalho desse tipo de organização. A definição do 

tempo mínimo de existência considerou a consolidação de alguns dos aspectos 

investigados na pesquisa, como a avaliação do IDEB realizada a cada dois anos nas 

escolas da educação básica em todo o Brasil. 

 Após levantamento realizado junto à Secretaria Municipal de Educação, foi 

possível fazer um mapeamento de todas as ONGs e Fundações que realizam 

parcerias junto às escolas públicas municipais de São Luís. Neste diagnóstico foi 

possível identificar 47 instituições57 cadastradas, registradas e com endereço fixo em 

toda cidade, que já realizaram parcerias com a SEMED. Identificamos também junto 

a Secretaria Municipal de Apoio a Criança e Adolescente (SEMCAS), mais de 150 

ONGs e Fundações que estão funcionando em situação irregular, buscando 

regularização de sua documentação junto aos órgãos competentes.  

 Neste universo de ONGs e Fundações localizado no cenário considerado o 

berço da cultura, devido sua riqueza arquitetônica, onde percebe-se a situação de 

grande vulnerabilidade de crianças e adolescentes, localizamos e identificamos 

dentre as 47 instituições que realizam parceria com a SEMED, somente 12 
                                                        
57 Projeto Orla Viva, Fundação Nassif Michel, Instituto Travessia, Projeto Pindorama, Centro de 
Cultura Popular, Grupo de Cultura Baobá, Cepromar, Fundação Terra dos Hommes, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Padre Marcos Passerine, Projeto Guará, Ong Mais 
uma Chance, Associação Tijupá, instituto Cidadania e Natureza (ICN), Movimento de Moradia e 
Social Maria José, Sociedade Cedro do Líbano de Proteção a Infância, Grupo Gaivota, Grupo 
Solidariedade é Vida, Grupo de Mulheres Trabalhadoras Rurais, Grupo de Apoio as Vítimas de 
Homofobia (LEMA), Fundação Arte é Vida, Casa de Apoio à Criança com Câncer, Associação de 
Pais e Amigos de Crianças com Síndrome de Down (APAE), Centro de Trabalhadores Indigionistas    
(CIT), Grupo Respeito, BENFAM, Alcóolicos Anônimos (AA), Instituto Quatro Mãos, Projeto Viva 
Litorânea, Movimento Mangue é Vida, Casa Anjo dos Pelos, SOAMAR, Arte Indígena, Associação de 
Apoio a Música do Maranhão (AMARTE), Educandário Santo Antonio, Grupo União e Consciência 
Negra (AKOMABU), Movimento Nacional de Meninos Meninas de Rua, Instituto Laboro & Arte. ONG 
Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacia Hidrográfica – FONASC, Fundação José 
Sarney (Fundação da Memória Republicana do Maranhão),Centro de Cultura Afro (CCA), Fundação 
Roquete Pinto, Instituto de Colonização, Instituto Pelotão Mirim e Terra do Maranhão. 
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instituições localizadas no Centro Histórico realizam parcerias com as escolas da 

rede municipal.  

  No entanto, dentre estas 12 instituições localizadas no Centro Histórico que 

realizam parceria com as escolas da rede pública municipal de São Luís, 

identificamos somente seis, Fundação José Sarney, Fundação Nassif Michael, 

Instituto Laboro & Arte, Centro de Cultura Afro (CCA), Instituto Pelotão Mirim e 

Associação dos Amigos Bom Menino das Mercês desenvolvem ações educativas 

com foco no processo ensino aprendizagem dos alunos, por meio do reforço escolar. 

Aulas de Português, Matemática, Dança e Capoeira são oferecidas no contra turno 

com o objetivo de melhorar as notas destes discentes. Duas, realizam ações de 

preservação do meio ambiente, tais como: campanhas educativas nas escolas sobre 

coleta seletiva, limpeza e preservação das praias e Centro Histórico. Outras duas 

instituições desenvolvem suas ações mais voltadas para assistência de crianças e 

adolescentes com dificuldade de comportamento na escola, bem como, casos de 

abandono ou violência doméstica por parte dos pais e familiares. Uma ONG realiza 

um trabalho de inclusão, socialização e apoio aos curumins vindos das aldeias 

indígenas localizadas no interior do Maranhão, conhecidos como áreas da Amazônia 

Legal58. São crianças que apresentam dificuldades na escrita e linguagem. A ONG 

também serve de abrigo temporário para as famílias destes índios que precisam se 

deslocar até a capital em busca de serviços médicos, emissão de documentos, 

dentre outros serviços. A última instituição localizada no Centro Histórico realiza 

suas ações junto ao Movimento Sem Terra (MST), servindo de abrigo para famílias 

inteiras refugiadas, algumas juradas de morte por fazendeiros e latifundiários da 

região conhecida como o Bico do Papagaio59, localizado no sul do Maranhão. 

 Apresentamos no quadro abaixo as seis ONGs/Fundações selecionadas que 

realizam ações educativas voltadas para a melhoria do rendimento escolar dos 

alunos atendidos, bem como as respectivas escolas públicas municipais parceiras. 

                                                        
58 É uma área que engloba nove estados do Brasil pertencentes à Bacia amazônica. O governo 
federal, reunindo regiões de idênticos problemas econômicos, políticos e sociais, com o intuito de 
melhor planejar o desenvolvimento social e econômico da região amazônica, instituiu o conceito de 
"Amazônia legal". Disponível no site: https://www.suapesquisa.com/geografia/amazonia_legal.htm 

59 A microrregião do Bico do Papagaio é uma das microrregiões do estado brasileiro do Tocantins 
pertencente à mesorregião Ocidental do Tocantins, localizado na divisa com o Maranhão e o Pará. 
Disponível no site: portais.ufma.br/PortalUfma/ 
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Vale destacar mais uma vez que todas as escolas selecionadas, bem como todas as 

instituições estão localizadas no Centro Histórico de São Luís. 

 

 Quadro 1 – As seis parcerias pesquisadas e suas ações educativas  

 
 

ONG/FUNDAÇÃO 
 

 
ESCOLAS 

 
AÇÕES EDUCATIVAS 

 

Fundação José 
Sarney 

 
UEB Bandeira Tribuzzi 
(1º ao 5° ano) 

Reforço escolar (aulas de 
português e matemática) 
Aula de informática 
Teatro e Música 
Oficina de literatura 

 

Fundação Nassif 
Michael 

 

UEB Alberto Pinheiro (1º 
ao 5° ano) 

 

Reforço escolar (aulas de 
português e matemática) 
Oficina de redação e Gramática 
Aulas de informática 
Oficina de pintura 

 
Instituto Pelotão 
Mirim 

 
UEB Maria Rocha (1º ao 
5° ano) 

Reforço escolar (aulas de 
português e matemática) 
Informática 

 
Centro de Cultura 
Afro (CCA) 

 
UEB Luís Serra (1º ao 5° 
ano) 

 

Reforço escolar (aulas de 
português e matemática) 
Dança afro, capoeira 
Papel reciclável 

 
Instituto Laboro & 
Arte 

 
UEB Justo Jansen (1º ao 
5° ano) 
 

Reforço escolar (aulas de 
português e matemática) 
Oficina de literatura 
Capoeira, teatro, dança 
Artes plásticas e fotografia 

 
Associação dos 
Amigos Bom Menino 
das Merçês 

 

UEB Ministro Mário 
Andreazza (1º ao 5° ano) 

Reforço escolar (aulas de 
português e matemática) 
Aulas de música e Instrumentos 
musicais 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

 
 No próximo capitulo será apresentada pesquisa de campo e os dados sobre 

as seis ONGs/Fundações, e as seis escolas estudadas, de acordo com os critérios 
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informados na introdução desta tese, onde foram descritos a delimitação, objetivos e 

hipótese da pesquisa. Além das informações coletadas em entrevistas realizadas 

com os dirigentes das instituições participantes. 
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IV   O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS E AS PARCERIAS ENTRE O TERCEIRO SETOR 
E AS ESCOLAS 
 

  No presente capítulo, será apresentada a análise de dados sobre as parcerias 

entre as Escolas e ONGs/Fundações selecionadas para esta pesquisa, de acordo 

com os critérios informados na Introdução, que descreve a delimitação do estudo. 

Bem como informações detalhadas dos objetos de estudo apresentadas no capítulo 

3. Além das informações coletadas em entrevistas realizadas com dirigentes das 

organizações participantes, foram utilizados dados disponíveis em documentos 

cedidos pelos entrevistados, tais como: planos de ação, planos de trabalho e 

folhetos de divulgação institucional. Utilizou-se também como fonte de referência 

para este estudo, os sites e as redes sociais das organizações pesquisadas.  

 

4.1 – AS PARCERIAS ENTRE O TERCEIRO SETOR E AS ESCOLAS NA VISÃO 
DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

           Esta pesquisa foi realizada em três fases distintas: na primeira de caráter 

exploratório, levantamento documental em torno de referências acadêmicas e 

legislativas. A segunda fase foi a pesquisa de campo, apoiada no roteiro de 

observação in loco e na coleta de dados via questionários semiestruturados. Por 

último, foram realizadas a análise dos dados, discussões dos resultados,  

culminando com a conclusão e elaboração do relatório final da pesquisa.     
           O estudo foi predominante qualitativo, e teve como instrumentos de coleta de 

dados: 1 - Observação: escolheu-se a observação por ser uma técnica de pesquisa 

que pressupõe a aproximação do pesquisador em relação ao objeto de estudo. Este 

por sua vez, [...] “integrar-se-á ao grupo estudado com o objetivo de obter mais 

informações sobre os fenômenos, por estar vivenciando diariamente com os sujeitos 

pesquisados as situações cotidianas” (RIZZINI ET AL., 1999, p.75). 2 - Questionário: 

consistiu em uma série de perguntas fechadas dirigidas aos sujeitos pesquisados 

(gestores das escolas e coordenadores das ONG’s/Fundações). 3 - Entrevistas 

semiestruturadas: As entrevistas foram realizadas com a finalidade de aprofundar as 

questões de estudo e esclarecer os problemas observados. Foram realizadas 
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individualmente utilizando os mesmos tópicos, com o intuito de facilitar a 

compreensão das diferentes atitudes, comportamentos e opiniões sobre o mesmo 

assunto no momento da compilação dos dados (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 168).   

  Procedendo a análise de dados, em um primeiro momento, foram realizadas 

leituras flutuantes, superficiais de todo material coletado, com o objetivo de analisar 

e conhecer o texto, permitindo-se invadir por impressões e orientações. Em seguida 

os dados obtidos foram categorizados de acordo com a relação que mantém com as 

questões pesquisadas. Num segundo momento, estes dados foram reagrupados 

dentro de cada questão, de acordo com os termos e pontos mais convergentes. Por 

último foram feitas inferências e constatações de acordo com a recorrência nas falas 

e o referencial teórico adotado na pesquisa. Nesta fase, após a organização dos 

dados coletados, determinam-se as palavras-chave e a forma de categorização que 

orientaram a análise. Esta última apresenta as categorias de análise que consiste 

num processo de redução de todo o texto, às palavras e expressões significativas 

descobertas e trabalhadas durante toda a pesquisa (MINAYO, 2014). 

     Na primeira parte desta seção será apresentado um resumo sobre a 

identidade de cada organização, seu histórico, destacando informações relevantes 

tais como; o motivo de sua fundação; a missão estabelecida; o público-alvo 

atendido, o horário de realização das atividades ofertadas, sua participação nas 

parcerias, bem como as intervenções adotadas e realizadas. 

 As escolas públicas municipais de São Luís estão organizadas em sete 

núcleos (Centro Histórico, Anil, Itaqui Bacanga, Turu Bequimão, Cidade Operária e 

Zona Rural). Os núcleos totalizam 78 Unidades de Ensino Básico (UEBs) e 56 

anexos60 na Educação Infantil, e 192 Unidades de Ensino Básico (UEBs) e 86 

anexos do Ensino Fundamental Maior e Menor61 que é o foco desta pesquisa. 

 Para realização de entrevistas em profundidade com seus respectivos 

dirigentes, um conjunto de fatores e critérios foi levado em consideração para a 
                                                        
60 Os anexos constituem-se em prédios escolares, muitas vezes funcionando precariamente, que 
servem para atender determinada comunidade escolar na área de abrangência da escola pólo. Não 
possui serviço específico de direção, coordenação pedagógica e expedição de documentos, 
dependendo da escola qual está vinculada. Disponível no site: https://www.saoluis.ma.gov.br/semed 
61 É a nomenclatura utilizada para designar os ciclos, no Maranhão faz-se uso desses termos 
“fundamental maior e fundamental menor” quando se reportam ao 1° e 2° ciclo do ensino fundamental 
(SEMED, 2017). 
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escolha das escolas. O principal deles utilizado para a seleção das escolas 

assentou-se nas parcerias firmadas e formalizadas na SEMED, com 

ONG’s/Fundações que realizam ações educativas voltadas para o reforço escolar, e 

que estivessem localizadas no Centro Histórico de São Luís – MA. 

O roteiro utilizado nas entrevistas, teve como base a revisão de literatura 

realizada em toda pesquisa, e deu origem a vários questionamentos levantados 

sobre a natureza, origem, os limites e os desafios e dificuldades encontrados e 

enfrentados das Instituições, apresentadas no capítulo 2.  

     Nesta perspectiva, foram selecionadas seis escolas que estão inseridas no 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental da Rede Municipal, também conhecidas como 

escolas do Fundamental Menor (do 1º ao 5º ano) todas localizadas na região do 

Centro Histórico, são elas: UEB Bandeira Tribuzzi, UEB Alberto Pinheiro, UEB Justo 

Jansen, UEB Luís Serra, UEB Maria Rocha e UEB Ministro Mário Andreazza. 

Pretendeu-se observar todas as instalações das escolas e das Organizações, 

através de sua estrutura física (salas de aula, quadra de esportes, área de vivência, 

laboratório de informática, biblioteca, banheiros, cozinha, sala dos professores, etc). 

     Pelo mesmo motivo exposto acima, as seis ONGs/Fundações a seguir foram 

selecionadas; Fundação José Sarney/Fundação da Memória Repúblicana62, 

Fundação Nassif Michael, Projeto Laboro & Arte, Centro de Cultura Afro (CCA), 

Associação dos Amigos Bom Menino das Mercês e Instituto de Desenvolvimento 

Comunitário e Social Pelotão Mirim - MA.  

 As escolas foram escolhidas após um período exploratório, onde obteve-se 

autorização de acesso concedida pela SEMED, com o objetivo de conhecer as 

instituições da rede, principalmente aquelas localizadas no Centro Histórico. Com 

esse levantamento foi possível Identificarmos 10 escolas na área selecionada por 

este estudo, no entanto, somente seis destas, atendiam dos critérios definidos que 

nos atendiam, tais como: parcerias com Instituições sem fins lucrativos com foco no 

                                                        
62 A Fundação José Sarney, encontra-se em processo de mudança de nome para Fundação da 
Memória Republicana Brasileira. A Fundação da Memória Republicana Brasileira (FMRB) pela Lei Nº 
9.479, de 21 de outubro de 2011, sancionada pela governadora Roseana Sarney. A fundação tem 
personalidade jurídica de direito público, sem finalidade lucrativa, dotada de autonomia administrativa 
e financeira, e de patrimônio próprio, vinculada à Secretaria de Estado da Educação. O prédio-sede 
da Fundação, o Convento das Mercês, construído no século XVII, pertenceu ao estado maranhense 
de 1905 até 1990, quando o então governador João Alberto, aliado de Sarney, doou o edifício 
histórico à fundação. Em junho de 2009, voltou a ser patrimônio estatal. Disponível no site: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/FundacaodaMemoriaRepublicanaBrasileira.  
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processo ensino aprendizagem dos alunos, através do reforço escolar realizado no 

contra turno. 

No primeiro momento, ao adentrar os muros das escolas, buscou-se perceber 

e compreender o seu funcionamento como um todo, de maneira mais ampla, tanto 

por meio de documentos que a orientam e a regem, quanto pelas falas dos sujeitos 

que a constituem (professores, alunos, diretores)63 e do PPP. 

Em seguida foi realizada uma busca junto à Secretaria Municipal de Apoio a 

Criança e Adolescente (SEMCAS), no sentido de levantarmos as ONGs/Fundações 

localizadas no Centro Histórico, e que realizassem parcerias com as Escolas com o 

objetivo de melhorar a aprendizagem do aluno. Nesse primeiro momento, foi 

possível identificarmos neste universo de ONGs e Fundações 47 instituições, dentre 

estas somente 12 realizam parcerias com escolas públicas. Deste total, somente a 

metade (seis), desenvolve ações educativas com foco no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, por meio do reforço escolar individualizado. São aulas de 

português, matemática, informática, dança e capoeira oferecidas no contra turno 

com o objetivo de melhorar as notas dos alunos. 

Esse período exploratório foi iniciado no 2º semestre de 2016, onde todas as 

escolas e ONG’s/Fundações selecionadas foram contatadas e visitadas. Este 

primeiro momento é considerado fundamental, tendo em vista a importância da 

aproximação entre pesquisador, comunidade escolar e das ONGs/Fundações, no 

sentido de estabelecer uma relação de confiança. Os sujeitos da pesquisa foram os 

gestores das escolas e os coordenadores das ONG’s/Fundações pela importância 

que esses atores possuem no processo ensino aprendizagem e pelas demais 

atividades pedagógicas que realizam no cotidiano das instituições pesquisadas. 

Ainda descrevendo este primeiro momento junto às escolas, procurou-se 

conhecer um pouco mais sobre sua estrutura, capacidade instalada, número de 

professores, alunos, ações e projetos que a realizaram e/ou estão realizando e 

algumas peculiaridades pertinentes a cada unidade. Ainda sobre o primeiro contato, 

desta vez com as ONGs selecionadas, realizou-se o mesmo exercício, procurou-se 

saber um pouco sobre sua estrutura, número de pessoas que trabalham nas ONGs, 

                                                        
63 Com exceção do gestor, os demais não foram objetos de estudo desta pesquisa. No entanto, foram 
observados no sentido de perceber e compreender o funcionamento da escola como um todo. 
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número de voluntários, projetos, financiamentos, dentre outros aspectos 

considerados relevantes para esta pesquisa.  

Num segundo momento, esta seção apresentará a análise das entrevistas 

realizadas no 1º semestre de 2018. O período investigado compreendeu os meses 

de abril, maio e junho do corrente ano, onde foi aplicado individualmente os 

questionários semiestruturados para os gestores das escolas e os coordenadores 

das ONGs/Fundações, bem como, a realização das entrevistas semiestruturadas 

com estes sujeitos, buscando informações mais consistentes sobre a importância 

das ações educativas realizadas nas parcerias; a percepção destes dirigentes sobre 

a parceria ONGs – Escolas Públicas; assim como, os impactos destas ações na vida 

das crianças que participam do projeto. Dentre outras que por hora consideramos 

pertinentes e relevantes à pesquisa.           

           No sentido de respondermos ao objetivo geral deste estudo: Analisar se as 

ações educativas realizadas pelas ONG’s em parceria com as escolas públicas 

localizadas no Centro Histórico de São Luís estão contribuindo para uma melhor 

qualidade do ensino na rede oficial e possível aumento do IDEB, e da mesma forma 

elucidarmos os objetivos específicos: Verificar como as escolas participam dessas 

parcerias; Analisar qual o nível de intervenção dos gestores nas atividades 

educativas; Verificar se a parceria terceiro setor e escola pública contribui para a 

melhoria dos indicadores do IDEB, nos propomos arguir todos os sujeitos (seis 

gestores das escolas públicas e os seis coordenadores das ONG’s/Fundações) 

envolvidos nesta pesquisa com o objetivo de confirmar ou não a hipótese levantada 

de que as ações educativas realizadas pelas ONG’s em parceira com as escolas 

públicas no Centro Histórico de São Luís contribuem de forma positiva para a 

melhoria de um dos indicadores de qualidade da educação, o IDEB. 

       
      
4.2 – CONHECENDO AS INSTITUIÇÕES ESTUDADAS 

 

 Com a adoção dos critérios de seleção das Escolas, bem como das 

Instituições sem fins lucrativos, já apresentados no início desta seção, dos 10 

estabelecimentos de ensino da rede municipal de São Luís localizados no Centro 



124 

 

 

Histórico, selecionamos seis (6), e das 47 ONGS/Fundações também localizados na 

mesma região, selecionamos também, seis (6).  

Portanto, doze (12) Instituições constituíram o universo desta pesquisa. E é 

sobre elas que se fala agora de forma sucinta o detalhamento das escolas e das 

ONGs/Fundações encontra-se no apêndice. 

 
 

4.2.1 – AS ESCOLAS PESQUISADAS 
 

A UEB Bandeira Tribuzzi passou por uma grande reforma e no final de 2017 

foi entregue totalmente restaurada com melhorias estruturais, novos equipamentos e 

melhores condições de ensino, tal reforma integra o Programa Educar Mais64. A 

biblioteca é grande e bem espaçosa, possui um grande acervo, livros atualizados e 

diversificados. A comunidade, pais, alunos e professores têm por hábito fazerem o 

mutirão do livro no final do ano letivo, arrecadando livros didáticos utilizados durante 

o ano e em boas condições de usos, doando para a escola. Depois de passar por 

uma reforma total, a escola que tem 85 anos de fundação, considerada uma das 

mais importantes e tradicionais escolas públicas municipais de São Luís, voltou a 

oferecer um ensino de qualidade e responsabilidade. Sua estrutura física é 

considerada uma das maiores da cidade de São Luís. Possui uma sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE). Atualmente, a 

escola oferece aulas nos três turnos, distribuídos da seguinte forma; Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Menor no turno vespertino, Fundamental Maior e no 

turno noturno o Educação e Jovens e Adultos (EJA).  

UEB Alberto Pinheiro depois de passar por uma reforma total no ano de 2015, 

no início de 2016 a UEB Alberto Pinheiro tem 85 anos de fundação, considerada 

uma das mais importantes e tradicionais escolas públicas municipais de São Luís, 

voltou a oferecer um ensino de qualidade e responsabilidade (palavras da diretora).  

Foi entregue pelo prefeito com salas climatizadas e toda infraestrutura necessária 

para garantir conforto para professores e alunos e melhoria no processo ensino e 
                                                        
64 O programa Educar Mais é um conjunto de ações que inclui a reforma de prédios escolares e 
ações como a implantação do Sistema Municipal de Avaliação de São Luís, que visa melhorar os 
índices educacionais do município. Disponível no site: http://www.agenciasaoluis 
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aprendizagem.  Sua estrutura física é considerada uma das maiores da cidade de 

São Luís, dispõe de 32 salas de aula. Atualmente, a escola oferece aulas nos três 

turnos, distribuídos da seguinte forma; 280 alunos no turno matutino (Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Menor), 260 alunos no turno vespertino (Fundamental 

Maior) e 150 alunos no turno noturno (Educação e Jovens e Adultos – EJA - 

Supletivo). A biblioteca, bem como, o laboratório de informática são bem equipados, 

espaçosos e bem utilizados pelos professores e alunos. Sua infraestrutura é 

excelente; oferece merenda escola de qualidade para os alunos nos três turnos 

(arroz, feijão, carne, frango, peixe, frutas e legumes), os alunos podem repetir a 

refeição, se assim desejarem. 

A Escola Justo Jansen em sua estrutura física possui rampas de acesso à 

todas as dependências da escola. Hoje, a escola funciona nos três turnos, 

oferecendo Educação Infantil e Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Esta escola, dentre as seis pesquisadas, foi a que apresentou 

maiores problemas no quesito segurança, observou-se fragilidade neste ponto, 

devido à facilidade de acesso ao interior da escola. Qualquer um entra sem dar 

grandes satisfações ao porteiro, basta pedir para entrar na escola e ele prontamente 

abre o portão, sem solicitar sequer um documento de identificação. Por outro lado, 

observamos um ponto bem positivo, tendo em vista o espaçoso pátio coberto que a 

escola possui, a escola encontra-se sempre aberta aos finais de semana para a 

comunidade. E frequentemente o espaço é cedido para reuniões, bingos recreativos, 

feiras de artesanato da comunidade, campanhas de vacinação e festinhas do grupo 

de mães e jovens. Com isso, notou-se um bom envolvimento, bem como um bom 

relacionamento entre os gestores, professores e pais de alunos.  
A Escola Luís Serra possui a menor estrutura física dos seis estabelecimentos 

de ensino pesquisados, funcionando com apenas cinco salas de aulas. A biblioteca 

está localizada em uma sala ao lado da secretaria e observou-se que a mesma 

permanece o tempo todo fechada. Quando há a necessidade do professor utilizar 

este espaço com seus alunos, ou mesmo um aluno sozinho querendo fazer uma 

pesquisa, faz-se necessário comunicar com antecedência a secretária e solicitar as 

chaves. Este espaço também é utilizado para guardar os equipamentos da escola; 

televisão, caixa de som amplificada, som e DVD, computadores administrativos, 

retroprojetor, impressora. Por medida de segurança, a chave da biblioteca fica 
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guardada na sala da direção. Segundo relatos da diretora, a referida escola já foi 

alvo de ladrões e vândalos duas vezes, por este motivo ela é toda protegida por 

grades de ferro, fugindo um pouco do padrão das faixadas das demais escolas da 

rede municipal, falado e exemplificado em foto na seção 3, e por esse motivo de 

insegurança constante a escola possui vigilância 24 horas.   
A escola Maria Rocha é a única que dispõe de um banheiro adaptado e 

projetado para o aluno com de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, 

possui rampas de acesso em toda escola, além de uma sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), equipada com 

tapetes coloridos, TV, DVD, caixa de som, brinquedos, livros e jogos lúdicos que 

trabalham o aparelho locomotor e cognitivo do aluno (formas geométricas, esquema 

corporal, mapas, quebra-cabeças, livros de histórias infantis, instrumentos musicais, 

fantoches, blocos lógicos, alfabeto silábico em madeira, ábaco de pinos aberto e 

fechado, animais de encaixe e baú pedagógico com jogos). Todo este material é 

utilizado no sentido de auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades 

lúdicas e potencializadoras do aprendizado destes alunos especiais. Observou-se 

que todas as escolas pesquisadas, esta é a que atende com maior qualidade os 

alunos com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida, tendo em vista sua 

estrutura física simples, porém condizente com as urgências dos casos, bem como 

pela sensibilidade dos funcionários; do porteiro a diretora são de uma delicadeza e 

atenção ímpar com a questão da inclusão. Observamos várias atividades sendo 

desenvolvidas, realizadas ao longo das nossas visitas de observação, o cuidado, a 

preocupação e a paciência destinados a estes alunos foram sempre os mesmos.  

A última escola pesquisada é a UEB Ministro Mário Andreazza considerada 

uma das maiores escolas e mais bem equipadas da rede municipal dispondo de um 

laboratório de informática completo e todo equipado, com 12 computadores (todos 

funcionando). A escola trabalha com sua capacidade instalada máxima de 

atendimento aos alunos, tendo em vista que as salas de aula comportam 30 alunos 

por turma, totalizando 450 alunos no turno matutino, matriculados no Fundamental 

menor, 450 no turno vespertino, 900 alunos matriculados no ensino fundamental 

maior e à noite 105 alunos estão regularmente matriculados e frequentando EJA. 

Das seis escolas pesquisadas, esta é a que oferece o maior atendimento em 

número de alunos. 
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Tabela 13 – Dados sobre as Instituições de Ensino 
 

ESCOLA IDEB 
2015 

ATUAÇÃO DO 
GESTOR 

N° DE 
ALUNOS 

INDICAÇÃO 
POLÍTICA 

Bandeira Tribuzzi 5.2 8 anos 480 Sim 

Alberto Pinheiro 4.1 7 anos 690 Sim 

Justo Jansen 4.7 8 anos 590 Sim 

Luíz Serra 4.9 6 anos 301 Sim 

Maria Rocha 4.2 6 anos 340 Sim 

Ministro Mário Andreazza 3.8 6 anos 1005 Sim 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.2 – AS ONGS E FUNDAÇÕES PESQUISADAS 

 

  A Fundação José Sarney está sediada num prédio tombado pela UNESCO, 

construído no século XIX pelos índios e escravos, para ser um convento de Ordem 

dos Mercedários, por isso o nome Convento das Mercês, de origem católica 

permanecendo até os dias de hoje com uma forte influência em suas ações. Possui 

uma grande estrutura física de área construída, a maior de todas as Fundações que 

pesquisamos. Destaca-se no cenário ludovicense pela imponência de sua estrutura 

física, compondo o guia turístico da cidade, tornando-se parada obrigatória dos 

turistas e visitantes. A instituição quando visitada pela primeira vez, no início de 

2015, encontrava-se em processo de mudança de nome para Fundação da Memória 

Republicana Brasileira. Estava passando por um momento delicado, de transição de 

governo do estado do Maranhão, o que afetava diretamente toda a hierarquia da 

instituição, tendo em vista que, grande parte dos cargos de gestores, coordenadores 

e colaboradores eram funcionários estaduais cedidos pelas Secretarias de 

Educação, Turismo e Cultura.  

A Escola de Música Bom Menino das Mercês foi fundada em 1993 pelo então 

presidente da república José Sarney, quando o mesmo visitou o Centro Histórico de 

São Luís e, em conversa com o então Secretário Aluízio Abreu, percebeu muitas 
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crianças fora da escola, nas ruas, e falou “vamos ver o que podemos fazer pra tirar 

essas crianças da rua... Ah! Tenho uma ideia, uma escolinha de música cidadã, mas 

só participará quem estiver na escola e com boas notas” (palavras do coordenador 

da Associação José Raimundo da Silva). 83 crianças devidamente matriculadas e 

frequentando a escola foram inscritas na escolinha de música com dois objetivos 

tocar um instrumento musical e melhorar as notas, pois percebeu-se um grande 

número de reprovações entre os alunos. A escola de música cresceu tanto, que em 

2012 desmembrou-se da Fundação José Sarney e passou a caminhar sozinha, 

somente como Associação dos Amigos do Bom Menino das Mercês. Ganhou um 

prédio próprio do governo do estado do Maranhão, onde funciona até hoje. Seus 

equipamentos são todos doados, os instrumentos musicais utilizados nas aulas 

foram doações de empresas da cidade.  

 A Fundação Nassif Michael foi criada em 1988 com a missão de promover e 

difundir a educação e cultura, preservar a memória e valorizar o patrimônio do 

estado. Tendo em vista sua constante atuação e permanente compromisso de 

favorecer o acesso ao conhecimento e educar para a sedimentação dos valores de 

cidadania, a Fundação foi reconhecida como entidade de utilidade pública, a nível 

estadual e municipal, e oficialmente registrada no Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), por contribuir com a melhoria dos resultados escolares dos alunos 

participantes de suas ações. Com o desejo cada vez mais firme de trabalhar pela e 

para a educação, defendendo sua visão de que a cultura é primordial para o 

crescimento do nosso estado, a Fundação pretende através de suas ações utilizar 

seus meios de comunicação, assim como outras ferramentas, contribuir na 

veiculação de várias campanhas de educação, como por exemplo a campanha de 

doação de livros usados para as escolas. Funciona num prédio próprio, um casarão 

de dois andares, conservando todas as características do século passado. Realiza o 

recolhimento do lixo, principalmente as baterias e pilhas descartáveis, para dar o 

destino correto e evitar contaminação do meio ambiente. A Fundação desenvolve no 

momento os projetos: Coral canto curumim, Brincar e criar é só começar, Desenho 

Animado, Reforço Escolar (leitura, escrita e gramática aplicada). 
 O Centro de Cultura Afro (CCA) foi fundado em 30 de agosto de 1980 por um 

grupo de pessoas negras engajadas na militância política e cultural das lutas pelos 

direitos e espaços da população negra no estado, e registrada no ano de 1992. A 
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instituição tem como missão a conscientização política e cultural e religiosa para 

resgatar a identidade étnica cultural e autoestima do povo negro viabilizando ações 

que contribuam com a promoção da cidadania, combatendo todas as formas de 

racismo e promovendo os direitos da população negra no Maranhão. O grupo tem 

como sede, desde 1994, um edifício histórico, onde funcionou um depósito de 

pólvora em meados do século XVII e posteriormente um mercado de escravos no 

século XVIII. O CCA realiza suas atividades a partir de diversas frentes, na área da 

formação e educação em escolas e universidades da rede pública de São Luís, bem 

como atividades de formação e reforço escolar dentro do ensino formal, em parceria 

com as escolas públicas. A outra frente são os eventos, palestras e seminários de 

conscientização. Destacamos a Semana do Negro no Maranhão, realizado no dia 13 

de maio, data simbólica para se combater o racismo.  

 O Instituto Laboro & Arte é um laboratório de expressões artísticas, conhecido 

como um grupo artístico independente, fundado em 1972, que realiza trabalhos 

educativos e culturais desenvolvidos em São Luís, nas áreas de teatro, dança, 

música, capoeira, artes plásticas, fotografia e literatura. O grupo está sediado num 

casarão colonial de dois andares localizado no centro histórico da cidade de São 

Luís, onde desenvolve todas as suas atividades permanentes: oficina de literatura e 

letramento, oficina de dança, oficinas de teatro, oficina de ritmos populares do 

Maranhão, mantém uma escola de Capoeira, com várias turmas formadas. Em 1986, 

o Instituto Laboro & Arte começou a abraçar uma nova frente de atividades; a 

teatralidade, teatro, música e dança nas escolas públicas da circunvizinhança, nos 

períodos de festa como; carnaval, festejos juninos e festas natalinas. Destacamos a 

parceria com o Programa de capacitação solidária, promovido pela Secretaria de 

Municipal de Educação (SEMED), nos anos 2005 e 2010 desenvolvido nas escolas 

públicas do Centro da cidade, trabalhando crianças e jovens que viviam em situação 

de vulnerabilidade social. Seu prédio preserva todas as características históricas e 

seculares em sua estrutura física, desde a fachada em azulejos portugueses até os 

assoalhados de madeira e os lampiões que iluminam o casarão. 

O Instituto Pelotão Mirim desenvolve atividades socioeducativas, cultural e 

educacional para crianças e adolescentes, seus familiares, e a comunidade. O 

Instituto nasceu após uma conversa informal entre três pessoas, e dessa conversa 

partiu a ideia de colocar em prática este projeto. Após uma reunião ficou resolvido a 
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implantação do projeto Pelotão Mirim, com o objetivo de sensibilizar crianças, 

adolescentes e seus familiares da importância da interação social, na participação 

ativa das atividades na qual estavam inseridos. O instituto iniciou suas atividades no 

dia 05 de Outubro de 2013, contribuindo com as instituições de ensino na boa 

formação do caráter do participante direto, e que o mesmo possa estar preparado 

para enfrentar os desafios de um mundo de desigualdade social e tão carente de 

respeito pelo ser humano. De todas as instituições sem fins lucrativos, esta é a que 

apresenta a menor estrutura física, localizada num prédio pequeno e bem simples. 

Desenvolvem o projeto Doando Alegria e uma vez por mês os Doutores da Alegria 

visitam a instituição e realizam atividades lúdicas e recreativas com as crianças 

atendidas pelo Instituto. 

 

Tabela 14 – Dados sobre as ONGS/Fundações 
 

ONGS/FUNDAÇÕES ANO DE 
FUNDAÇÃO 

ATUAÇÃO DOS 
COORDENADORES 
(ANOS) 

N° DE ALUNOS 
ATENDIDOS 

Fundação José Sarney  2009 3 120 
Assoc. Bom Menino das Merces 2012 25  100 

Fundação Nassif Michael 1988 5  95 

Centro de Cultura Afro 1980 6  90 

Instituto Laboro & Arte 1980 10  90 

Instituto Pelotão Mirim 2003 5  85 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.2.3 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS OFERECIDAS PELAS 
ONGS/FUNDAÇÕES 

 

 As ações educativas ofertadas pela Fundação José Sarney para a 

comunidade são: aulas de informática, aulas de teatro, aulas de música e o reforço 
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escolar, este último é oferecido através de uma parceria fechada com a Escola 

Bandeira Tribuzzi para alunos do 1º ciclo do ensino fundamental, por meio da 

escolinha de reforço nas aulas de Português e Matemática. Funciona em dois 

turnos, no matutino das 08 às 11h, atendendo os alunos que estudam no turno 

vespertino e no vespertino das 14 às 17h, atendendo os alunos que estudam no 

turno matutino. Um lanche reforçado é oferecido aos alunos à base de arroz, feijão, 

macarrão, frango ou carne é servido no final das atividades, acompanhado de uma 

fruta. Os alunos são estimulados a ingerirem água mesmo sem estarem com sede, 

tendo em vista o clima muito quente da cidade. Segundo relatos do coordenador da 

Fundação, para muitas crianças esta refeição representa o almoço do dia, devido a 

situação difícil de algumas famílias A Fundação tem acesso ao calendário escolar 

com a finalidade de alinhar o cronograma das atividades. Os professores voluntários 

seguem os conteúdos trabalhados nas aulas da escola e acompanham a 

programação de atividades e conteúdos programáticos ofertados no colégio em 

tempo hábil suficiente para que as crianças tenham suas dúvidas tiradas e 

esclarecidas. 

 A Associação dos Amigos Bom Menino das Mercês oferece ações educativas 

voltadas para crianças e também para adolescentes, porém, estes devem estar 

devidamente matriculados e frequentando a escola regularmente, essa é a exigência 

para qualquer aluno que deseje participar dos projetos e ações. A escola de música 

e a banda são ações oferecidas para a comunidade. Na parceria realizada com a 

Escola Alberto Pinheiro no 1° ciclo do ensino fundamental as ações educativas 

oferecidas são; o reforço escolar nas aulas de Português e Matemática, aulas de 

Informática, Música e instrumentos musicais. Estas aulas são aplicadas no contra 

turno, das 08 às 11h para os alunos que estudam no turno vespertino e das 14 às 

17h para os alunos que estudam no turno matutino. Os professores obedecem ao 

ritmo da escola, os conteúdos ministrados diariamente são reforçados na escolinha 

no contra turno. Desta forma o conteúdo não acumula, fica no máximo de um dia 

para o outro, como acontece com os alunos do turno vespertino que reforçam os 

conteúdos no dia seguinte. Os alunos do turno matutino reforçam o assunto no 

mesmo dia, tirando todas as dúvidas e aprofundando os conhecimentos por meio de 

exercícios e simulados. Um lanche bem diversificado é oferecido aos alunos no 

intervalo das ações educativas: sopa de legumes, caldo de ovos, cachorro quente 
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com suco, sempre acompanhado de uma fruta da época (banana, manga, melancia, 

laranja, mamão, melão, abacate, carambola, saputi, etc)  

 A Fundação Nassif Michael oferece diversas ações educativas para a 

comunidade a exemplo: aulas de Informática, oficina de redação, oficina de pintura. 

Desenvolvem também os projetos Canto Coral Curumim, Brincar e criar é só 

começar e Desenho animado. Na parceria firmada com a Escola Justo Jansen, a 

instituição oferece ações educativas voltadas para o reforço escolar por meio das 

aulas de Português, Matemática e Gramática aplicada. Estas aulas de reforço são 

ministradas nos horário das 08 às 11h para os alunos que estudam à tarde e das 14 

às 17h para aqueles que estudam pela manhã. Os voluntários da recepção recebem 

os cadernos e livros paradidáticos dos alunos assim que estes chegam à Fundação, 

e enquanto as crianças fazem um lanche, os professores organizam e selecionam o 

material didático que será utilizado na aula de reforço do dia. Na Fundação Nassif 

Michael o lanche é um reforço alimentar servido logo no início das atividades, com 

cardápio leve, variado e bem saudável a base de frutas, sucos e legumes. Os alunos 

todos os dias fazem fila para beberem água depois do lanche e antes de irem para 

suas casas. Essa é uma dinâmica necessária, tendo em vista o calor que faz 

durante todo o ano na cidade. E a Fundação se sente na obrigação de alertar as 

crianças para a necessidade de se hidratarem constantemente. 

 O Centro de Cultura Afro (CCA) oferece uma gama de serviços para a 

comunidade. O foco principal de suas ações consiste em eventos, palestras e 

seminários sobre conscientização, dando enfoque às questões raciais como por 

exemplo, o combate ao racismo, assunto este muito presente nas escolas, mesmo 

nos dias de hoje e tendo em vista que São Luís possui a terceira maior população 

negra do país. No que tange as ações educativas oferecidas na parceria com a 

escola Luíz Serra para os alunos do 1° ao 5º ano o ensino fundamental estão; as 

oficinas de dança afro, capoeira e papel reciclável, além das aulas da escolinha de 

reforço de Português e Matemática. Todas essas atividades são ofertadas no contra 

turno dos alunos, das 08 às 12h e das 14 às 17h. O CCA tenta por meio de suas 

ações resgatar e preservar a cultura afro brasileira de várias formas, uma delas é por 

meio da perpetuação da gastronomia africana, feita a base de leite de côco extraído 

da palmeira de babaçu, planta nativa da região amazônica e muito abundante no 

Maranhão. O cuscuz de arroz doce com leite de côco, a pamonha, o mingau de fubá 
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(milho moído) e o mungunzá feito com milho branco e leite de côco, são alguns dos 

exemplos de lanches oferecidos às crianças no final das aulas de reforço. Um 

cardápio rico de valores nutricionais e de valores culturais. 

 O Instituto Laboro & Arte realiza seus trabalhos com foco nas ações 

educativas e culturais, nas áreas de dança, música, teatro, capoeira, artes plásticas, 

fotografia e literatura. A instituição abraçou as causas educativas desde o ano de 

1999 quando fechou a primeira parceria com a SEMED desenvolvendo ações 

educativas com crianças e adolescentes que viviam em situações de vulnerabilidade 

social. Hoje realizam parceria com a escola Maria Rocha e desenvolvem as ações 

de reforço escolar na escolinha de Português e Matemática, oficina literária, 

capoeira e dança. Estas atividades são ofertadas nos dois turnos matutino e 

vespertino, das 08 às 12h e das 14 às 18h, permitindo que os alunos dos contra 

turnos participem. As ações educativas são oferecidas para os alunos do 1º ciclo do 

ensino fundamental, do 1° ao 5º ano. A coordenação do Instituto desenvolve as 

ações educativas de maneira alinhada com a escola Maria Rocha, o relacionamento 

entre a Coordenação e a diretora da escola é estreito, o que facilita o 

desenvolvimento e acompanhamento das aulas de reforço. O conteúdo 

programático da escola é seguido pelos professores voluntários de maneira que 

atenda todas as terefas e deveres dos alunos revisados e complementados no dia. 

Os alunos são recebidos nos dois turnos com uma fruta e logo são encaminhados 

para o bebedouro antes de entrarem na sala de aula. No final das atividades um 

lanche é servido a base de arroz, feijão, macarrão, sardinha, almôndegas, etc. 

 O Instituto Pelotão Mirim realiza vários projetos sociais com a comunidade, a 

saber: aulas de música, capoeira, informática. Para ingressar e permanecer, o aluno 

deve estar devidamente matriculado, frequentando a escola e apresentar um bom 

comportamento dentro e fora do ambiente escolar. No entanto, quando se trata da 

parceria com a escola Luiz Serra os critérios mudam, tendo em vista, que as aulas 

de reforço escolar de Português e Matemática, são destinadas aos alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e notas baixas. Estas aulas de reforço 

são oferecidas nos dois turnos, atendendo ao aluno no contra turno. Funciona das 

08 às 12h e das 14 às 18h. Mesmo possuindo a menor estrutura e apresentando o 

menor grupo de voluntários, o Instituto não deixa a desejar em nenhum quesito, ou 

critério de exigência existente na parceria. Cumpre as orientações da escola no ítem 



134 

 

 

conteúdo a ser desenvolvido por semana, mês e semestre. As tarefas dos alunos 

são feitas com o auxílio dos professores voluntários, esclarecendo as dúvidas e 

reforçando o aprendizado. O lanche oferecido é simples suco, pão com queijo, 

chocolate quente com biscoito, café com leite e bolo, farofa de ovo, baião de dois 

(arroz com feijão) ou arroz de Maria Isabel (arroz com carne seca). 

 

Quadro 2 – Dados sobre as Ações Educativas das ONGS/Fundações 
 

ONGS/FUNDAÇÕES CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

CARGA  
HORÁRIA 

QUALIFICAÇÃO 
DOCENTE 

Fundação José Sarney  Referente do 1º ao 
5º ano (Português 
e Matemática) 

3h/Semana Ensino Médio 
Graduados 

Ass. Bom Menino das Merces Referente do 1º ao 
5º ano (Português 
e Matemática) 

3h/Semana Ensino Médio 
Graduados  

Fundação Nassif Michael Referente do 1º ao 
5º ano (Português 
e Matemática) 

3h/Semana Ensino Médio 
Graduados 

Centro de Cultura Afro Referente do 1º ao 
5º ano (Português 
e Matemática) 

3h/Semana Ensino Médio 
Graduados  

Instituto Laboro & Arte Referente do 1º ao 
5º ano (Português 
e Matemática) 

3h/Semana Ensino Médio 
Graduados 

Instituto Pelotão Mirim Referente do 1º ao 
5º ano (Português 
e Matemática) 

3h/Semana Ensino Médio 
Graduados  

 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 – A PARCERIA ENTRE ONGS/FUNDAÇÕES E ESCOLAS PÚBLICAS: COM A 
PALAVRA OS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Nesta fase analítica, de acordo com as pesquisas de Minayo (2014) após a 

organização dos dados coletados, determinam-se as unidades de registro, que nada 

mais são que as palavras-chave, a unidade de contexto, que é a delimitação do 
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contexto, os recortes, a modalidade de codificação, os conceitos teóricos e a forma 

de categorização que orientarão esta análise. Esta última apresenta as categorias 

de análise que consiste num processo de redução de todo o texto às palavras e 

expressões significativas descobertas e trabalhadas durante toda a pesquisa.  

Para isso buscou-se construir categorias em função das quais o conteúdo 

passou por um processo de exploração e redução do texto fundamentado 

teoricamente, dentre tantas, destacamos as mais recorrentes e convergentes: 

educação de qualidade, parceria na escola pública, vantagens e desvantagens nas 

parcerias, educação formal e educação não formal, impacto das ações educativas, 

desempenho dos alunos e, outras que por ventura possam surgir no 

desenvolvimento da pré-análise de dados. 

Segundo Figueiredo (2009), ao interpretar as informações coletadas, busca-

se encontrar todos os aspectos que se aproximam, ou seja, que trazem aquilo que é 

comum e passível de ser transformado através de dados capazes de mostrar 

resultados. Com isso, deve-se atentar com muito cuidado na fase de análise de 

dados, ao tipo de estudo que foi utilizado. Nesta pesquisa, fez-se uso dos métodos 

qualitativos. Dialogando com as ideias de Minayo (2014) quando da utilização do 

método qualitativo, as informações identificadas convergentes durante o processo 

de interpretação podem ser expressas em categorias, da mesma forma faz-se 

necessário sinalizar e trazer estas ideias centrais identificadas nas entrevistas e ao 

longo do estudo para a discussão, e interpretar com rigor intelectual as informações 

obtidas expressadas por meio das categorias de análise. 

Segundo Brito (2006), a busca por compreender e responder ao desafio 

conjugado e apresentado pela melhoria da escola, melhoria dos índices de 

avaliação, e pelo incremento do protagonismo do aluno, algumas ideias já se 

esboçam no jogo das políticas e na correlação de forças entre os atores da 

sociedade civil e os da esfera do estado. Este debate em torno da qualidade do 

ensino e qualidade da escola pública, recupera antigas e novas questões que se 

voltam para o desejo de construção de uma escola boa para todos, embora não 

exista consenso sobre qualidade desejada. Desenvolvem-se pactos, articulações e 

ações conjuntas, sendo a educação de qualidade compreendida não apenas como 

direito social, mas como direito humano viabilizador de outros direitos de cidadania. 
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O perfil dos sujeitos da pesquisa, os seis coordenadores das ONGs e os seis 

gestores das escolas, foi traçado tendo em vista sua importância para dinamizar o 

funcionamento das Instituições públicas e privadas, e pela relevância que esses 

atores possuem no processo ensino-aprendizagem e, pelas demais atividades 

pedagógicas que realizam no cotidiano das escolas pesquisadas. 

Buscando dar conta e responder a questão principal levantada nesta pesquisa 

que foi “analisar se as ações educativas realizadas pelas ONG’S em parceria com 

as escolas públicas localizadas no Centro Histórico de São Luís, estão contribuindo 

para uma melhor qualidade do ensino na rede oficial e possível aumento do IDEB”. 

Tendo como, os objetivos secundários “Compreender como as escolas participam 

dessas parcerias; Analisar o nível de intervenção dos gestores nas atividades 

educativas e Investigar se a parceria entre o terceiro setor e a escola pública 

contribui para a melhoria dos indicadores do IDEB”. No sentido de discutir e elucidar 

os três objetivos apresentadas neste estudo, elaborou-se um roteiro de entrevistas, 

dividido em três blocos (Parceria ONG/Fundação – escola pública pontos positivos, 

negativos, dificuldades, vantagens e desvantagens; Percepções dos coordenadores 

e gestores sobre as relações entre escola pública e as ONGs/Fundações; e 

Comentários sobre a realização das ações educativas, dinâmicas das parcerias 

ONG/Fundação – escola pública). 

Nesta perspectiva, apresenta-se a primeira pré-análise das categorias 

selecionadas por grupo, “educação de qualidade”, “vantagens/desvantagens nas 

parcerias”, “parcerias na educação pública”, e “desempenho dos alunos” apreciado 

pelo olhar dos sujeitos da pesquisa, os gestores das escolas e coordenadores das 

Organizações Não Governamentais. 

 Segundo as pesquisas de Enguita (2008), em uma sociedade dotada com 

tanta informação, mudanças acontecem a todo e qualquer momento. A comunidade 

escolar não deve ficar sozinha na difícil e árdua tarefa de educar, bem como, não 

pode e não deve olhar para si dessa forma. O foco principal destas ações, passou a 

ser o processo ensino e aprendizagem, independente do lugar onde aconteciam as 

ações, e as metodologias utilizadas pelos educadores. 

Observa-se hoje no Brasil um movimento de crescimento do conceito de 

educação, que não se limita exclusivamente à ação de ensinar e aos aspectos 

relacionados ao processo ensino aprendizagem dos espaços escolares formais. 
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Esta nova concepção de educação ultrapassa os muros da escola, indo mais longe, 

em direção aos espaços alternativos (TRILLA, 2008). 

A visão dos gestores das escolas sobre as parcerias, apontam para um visão 

positiva, tendo em vista as diversas opiniões colhidas, onde sinalizam que as ações 

realizadas auxiliam de maneira significativa na vida escolar dos alunos e ajudam no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A parceria é 

considerada no meio escolar de extrema importância, pois propicia a motivação dos 

alunos, levando-os a refletir e crescer em relação aos temas desenvolvidos e 

trabalhados. Nas palavras da Gestora da UEB Bandeira Tribuzzi [...] “As parcerias 

são sempre bem vindas, nos ajudam demais com os alunos, melhora muita coisa, 

por exemplo a concentração dos alunos, as notas, o comportamento e a frequência 

dos alunos melhora em quase 100%. Eles ficam empolgados demais”. Percebemos, 

nesta fala, um misto de alegria, satisfação e alívio, tendo em vista as reclamações 

constantes relatadas quanto a assiduidade e rendimento dos alunos. 

Dialogando com os estudos de Brito (2009), e com o relato dos gestores das 

escolas, foi possível perceber que as dinâmicas implementadas pelas ONGs e 

Fundações representam caminhos possibilitadores de aprendizados e saberes, 

acrescidos de novos conteúdos e dinâmicas de aprendizagem. São experiências 

individuais e coletivas que propiciam crescimento e desenvolvimento da autoestima, 

do autoconhecimento e da afirmação de valores pessoais, orientados por uma ética 

coletiva e solidária. 

Dourado (2007) enfatiza que essa busca pela tão sonhada melhoria da 

qualidade da educação, não está relacionada somente ao ingresso e permanência 

do aluno na escola, mas também às intervenções capazes de mudar a situação de 

baixa qualidade na educação básica. O autor acredita ser indispensável reconhecer 

e identificar seus condicionantes, bem como as cláusulas da política de gestão.  

Em outra fala, a gestora da UEB Alberto Pinheiro diz que: 

 
A parceria é muito enriquecedora e importante para os nossos 
alunos, eles precisam muito de ajuda, e estas parcerias que realizam 
um trabalho conjunto conosco, nos ajudam muito com desempenho 
dos alunos, o processo ensino aprendizagem destes alunos com 
atrasos e déficits de atenção, são melhorados com os trabalhos 
desenvolvidos pelos nossos voluntários. 
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   Percebe-se uma certa consciência, amadurecimento e valorização nas 

palavras da gestora da UEB Alberto Pinheiro, da importância do trabalho realizado e 

desenvolvido na parceria, bem como coloca no centro da questão o processo ensino 

aprendizagem como fator fundamental, dando destaque aos pontos atenuados e por 

vezes sanados por meio do trabalho desenvolvido nas parcerias.  

As gestoras das Escolas Justo Jansen, Luís Serra, Maria Rocha e Ministro 

Mário Andreazza também corroboram do pensamento que as parcerias firmadas 

com as instituições sem fins lucrativos chegam para somar aos trabalhos realizados 

pela escola e pelos professores em salas de aula, tendo em vista os sérios 

problemas apresentados pelos alunos como dificuldades para aprender e resolver 

cálculos matemáticos, as operações fundamentais, muitos não conseguem avançar 

nos conteúdos que são passados. E parte desses problemas são resolvidos com a 

ajuda dos voluntários, que recebem e abraçam esses alunos através das ações 

educativas oferecidas nas escolinhas das instituições.  

 

A gestora da Escola Ministro Mário Andreazza destaca em sua fala que:  

 
A escolinha de reforço nos salva, pois devido a superlotação das 
turmas, os professores não conseguem dar um atendimento 
individualizado, para cada aluno de acordo com a necessidade de 
cada um. Numa sala cheia com 30 alunos, cada aluno recebe de um 
jeito o contéudo, e entendo ser fundamental esse corpo a corpo de 
perto com o aluno pra tirar as dúvidas. 

 

Na oportunidade destacamos que apesar da existência do reforço escolar 

presente nas ações educativas realizadas na parceria, a escola Ministro Mário 

Andreazza não atingiu sua meta projetada para 2015. E das seis escolas 

pesquisadas foi a que apresentou os resultados mais baixos do IDEB 2015 de 3.8.  

 Resgatamos as reflexões feitas por Peroni (2015b) registradas na primeira 

seção desta tese, no sentido de conferenciar com a fala da gestora citada acima. O 

autor pontua que a cada ano cresce no Brasil o número de parcerias público-

privadas na área educacional trazendo um diagnóstico visto por hora como 

salvacionista. Os parceiros avaliam os numerosos problemas de uma determinada 

rede escolar pública e se comprometem em apresentar propostas de soluções ao 

Estado, visando uma educação de qualidade. Com isso, o Terceiro Setor acaba por 
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tornar-se, com suas parcerias, responsável por questões essenciais como por 

exemplo a qualidade na educação pública. Dialogando com Peroni (2015b), Russo e 

Bannell (2011) mencionam que a Reforma do Sistema Público Educacional no Brasil 

fundamenta-se na Terceira Via, objetivado solucionar diversos e numerosos 

problemas, tais como o analfabetismo, evasão escolar, reprovação, dentre outros. 

Com isso, o Terceiro Setor acaba por tornar-se, através de suas parcerias, de forma 

involuntária responsável por questões essenciais como por exemplo, a qualidade na 

educação pública. 

Com o intuito de dialogar com as falas das gestoras quanto a parceria 

público-privada no campo da educação, trouxemos os autores Russo (2011), 

Azevedo (2013) e Ávila (2016), onde estes apontam em suas pesquisas que as 

educações formal e não formal apresentam formatos diferentes no desenvolvimento 

dos seus métodos educativos. E mesmo nem sempre acontecendo no mesmo local, 

elas se relacionam e conversam entre si. Muito embora, utilizem metodologias 

distintas, em alguns casos bem semelhantes, o objetivo é sempre o mesmo, 

promover a aprendizagem de crianças e jovens menos favorecidos economicamente 

em idade escolar, por meio da parceria público-privada. 

Russo (2011) também apresenta, com base em sua pesquisa, que para os 

sujeitos escolares, as parcerias entre escolas e ONGs trazem mudanças positivas 

para suas práticas habituais. Sobre o poder público local, as parcerias estabelecidas 

e constituídas entre ONGs e escolas municipais, a pesquisa não apontou para uma 

ação profunda, duradoura e participativa na gestão pública, senão, um modelo de 

encontro denominado pela autora de encontro parcial ou pontual, por representar 

ações específicas, com pouco diálogo entre o poder público e a comunidade escolar.  

Esta última questão apresentada por Russo (2011) no tocante a duração dos 

projetos de parceria nas escolas, foi citada por quatro gestoras das UEBs. Primeiro 

apresento a fala da gestora da escola Luís Serra [...] “vejo as parcerias com a nossa 

escola, da seguinte forma, elas vem e vão, se fossem permanentes seriam muito 

mais aproveitadas”.  As gestoras das escolas Bandeira Tribuzzi, Alberto Pinheiro e 

Ministro Mário Andreazza, corroboraram com este pensamento denominado de 

encontro pontual, considerada uma crítica ao curto período de ações das parcerias, 

que por vezes de um ano para o outro não tem continuidade, nas palavras da 

gestora da escola Ministro Mário Andreazza: 
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Seria ótimo se as atividades não parassem. Nosso calendário as 
vezes fica bagunçado pelas greves dos professores, de ônibus e 
reformas da escola. E quando isso acontece, ainda estamos em 
período de aula nesses meses (janeiro e fevereiro) e não podemos 
contar com a parceria que soma muito com nosso trabalho. Porque 
elas encerram as atividades em dezembro nas festas de natal. 
 

Essa descontinuidade nas parcerias é vista como uma crítica recorrente, 

considerado como um fator negativo, tanto pelo olhar gerencial das diretoras das 

escolas, quanto pelos coordenadores das ONGs e Fundações. Lima Neto (2013) 

também destacou em seus estudos essas desvantagens e enfatizou que não são 

vistas com bons olhos, pois implicam um conjunto de obstáculos administrativos que 

influenciam negativamente a execução dos projetos das ONG’s. A falta de 

continuidade e a burocracia foram eleitos como principais empecilhos e dificuldades 

encontrados nas parcerias, visto como um ponto de tensão que ocasiona uma 

ambivalência entre os dois setores, pois o Estado ao mesmo tempo, que é um bom 

parceiro, também é visto como um grande obstáculo para as ações das ONG’s. 

A gestora da UEB Luíz Serra, escola localizada na área considerada mais 

perigosa do Centro Histórico, toda gradeada, fugindo aos padrões das outras 

escolas da rede municipal como já citado no início desta seção, coloca em pauta a 

questão delicada da violência e marginalidade na região muito carente, com uma 

população que vive em situação de vulnerabilidade social. E percebe na 

descontinuidade das parcerias, ou seja, na paralisação das atividades nos meses de 

férias, uma oportunidade para as crianças permanecerem nas ruas correndo todo 

tipo de risco.  

 Gonzalez e Moreira (2014) discorrem que a população mais pobre, aquela 

desprovida de educação, saúde, lazer e segurança, é exatamente esta população 

que participa das atividades desenvolvidas nos espaços de educação não formal, 

utilizando estas ações como forma de complementar o que é oferecido no sistema 

formal de ensino. Outras vezes, como uma alternativa a estas crianças e jovens que 

vivem em situação de risco e vulnerabilidade social vivenciarem novas experiências 

e vislumbrarem novas oportunidades. 

Outras críticas são levantadas e encontradas nos estudos de Abreu (2013) 

onde como resultado final, persistiu uma visão negativa a respeito das parcerias. 
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Porém, segundo o pensamento e entendimento do autor parece ser mais adequado 

concluir que, do ponto de vista dos entrevistados, há vantagens e benefícios das 

parcerias, que são constantemente frustrados por fatores e aspectos negativos, 

sobretudo devido ao excesso de trâmites administrativos, ou seja, muita burocracia. 

Nessa perspectiva, apresentamos a seguir a mesma crítica citada por Abreu 

anteriormente. As gestoras, foram unânimes em citar a burocracia, morosidade e 

lentidão em todos os processos que envolviam a parceria. Observou-se nas falas o 

mesmo descontentamento quanto a devolutiva destes documentos, acordos ou 

contratos de colaboração, planos de ação etc. Destacamos a fala da gestora da UEB 

Ministro Mário Andreazza: 

 
Tem vez, que pedem muitos documentos e assinaturas, que não 
sabemos de onde tirar, tantos papeis, que pensamos em desistir da 
quantidade de idas e vindas até a Secretaria de Educação pra 
pegarem assinaturas e carimbos. Isso torna o processo muito lento, 
demorado, estressante e desmotivante. 

 
 

 As falas apresentadas pelas gestoras servem de reflexão acerca das 

condições em que ocorre a participação das escolas nestas parcerias. Por tudo o 

que foi relatado, muita coisa ainda precisa ser feita para dar celeridade a estes 

processos, como por exemplo a descentralização em alguns setores da Secretaria 

Municipal. A maioria das gestoras reconhecem a importância da parceria público-

privada, no entanto, pontuam que esbarrar com esses elementos dificultadores cria 

um desgaste desnecessário entre as partes envolvidas. 

 Retomando a fala de Abreu (2013) quanto às vantagens, desvantagens e 

benefícios das parcerias, muito foi falado sobre estes quesitos. No ponto de vista 

dos entrevistados, duas questões foram recorrentes. Foi comum falarem na 

sequência das vantagens e desvantagens e por último o benefício. As gestoras das 

escolas Alberto Pinheiro, Maria Rocha, Luís Serra e Justo Jansen destacaram 

imediatamente os pontos vantajosos vistos por elas nas parcerias: a melhora no  

desempenho, a participação, assiduidade, motivação e concentração dos alunos. 

Em segundo ficou a oportunidade para as crianças menos favorecidas socialmente, 

participarem além das atividades de reforço escolar, de outros projetos e ações, 

como por exemplo a Banda do Bom Menino premiada nacionalmente pelo trabalho 

realizado com crianças e jovens carentes que moram no Centro Histórico de São 
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Luís. Duas gestoras das UEBs Bandeira Tribuzzi e Ministro Mário Andreazza foram 

mais analíticas e abordaram somente o desempenho escolar focado em números, 

ou seja, na diminuição das retenções e reprovações no final do ano.  

 Quanto às desvantagens nas parcerias, o mais comum na fala das gestoras 

foi o número de vagas aquém da demanda, muita procura para poucas vagas 

oferecidas pelas ONGs e Fundações. Principalmente nas Escolas Ministro Mário 

Andreazza que possui 1.050 alunos, o maior número de matrículas entre as escolas 

pesquisadas. Somente 120 vagas oferecidas, 60 no turno matutino e 60 no turno 

vespertino. E a UEB Alberto Pinheiro com 690 alunos matriculados, com somente 

100 vagas ofertadas, 50 no turno matutino e 50 para o turno vespertino. A gestora 

da escola Ministro Mário Andreazza diz; [...] “acho que o número limitado de 

crianças, nossa escola é muito grande, a demanda é maior que a oferta. Essa é a 

desvantagem real, não ter conseguido que mais alunos recebessem atendimento na 

Associação”. A gestora da escola Alberto Pinheiro corrobora do mesmo pensamento 

quando aponta; [...] “vejo sim uma desvantagem, não terem como atender mais 

alunos, isso é uma desvantagem para mim, que bom seria se pudessem atender 

mais alunos, pois na nossa escola a grande maioria precisa de suporte.” 

 No entanto, quanto aos benefícios, todas as gestoras destacaram que a 

parceria agrega valores e soma com o trabalho desenvolvido na escola. Na fala da 

gestora da UEB Alberto Pinheiro ela deixa bem claro isso: 

 
                                      A parceria não preenche, ocupa ou substitui a escola, as aulas da 

escola. Não é isso que quero dizer. Mas ela soma, agrega. Traz uma 
atividade simples que nos ajuda muito, que são as aulas de reforço. 
É uma ajuda muito importante. Não podemos negar essa realidade. 
Os alunos precisam de um incentivo maior, de um extra-classe. 

 

 Porém, o maior benefício considerado por cinco das seis gestoras 

pesquisadas, foi a melhora no quadro do processo de aprendizagem dos alunos, em 

Português, alfabetização, letramento, leitura, e na Matemática, o entendimento e a 

capacidade de resolução de cálculo das quatro operações. Esse fato impactou nos 

resultados dos alunos: durante o ano de 2017, reduziu em quase 100% a evasão 

escolar, e no final do ano diminuiu o índice de reprovação e retenção em 90%. Essa 

foi a principal modificação percebida pelas gestoras no comportamento e também na 

aprendizagem dos alunos ao longo das parcerias. 
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 As gestoras identificaram e constataram diante desse cenário de melhorias da 

aprendizagem, um interesse e um retorno maior e mais positivo nas aulas de reforço 

escolar da disciplina Português. A disciplina que os alunos apresentam maiores 

dificuldades de assimilação, concentração e conhecimento é Matemática.  

Nessa perspectiva, atenta-se para o potencial dos espaços não formais de 

educação, articulados à educação formal quanto à relação dos jovens com o saber. 

Charlot (2000), em suas pesquisas, amplia sua hipótese da relação com o saber, 

destacando o interior da escola como um campo de formação, o autor ressalta a 

relevância de se levar em conta a singularidade, individualidade e o modo como 

cada um participa com o método de reprodução social. 

 Nesse sentido, trazemos a visão dos coordenadores das ONGs e Fundações 

sobre as parcerias público-privadas, onde estes sujeitos apontam para um 

pensamento construtivista, esboçando suas ideias sobre as ações educativas 

realizadas, que estas auxiliam na vida dos alunos, proporcionando a construção do 

saber através do processo de ensino e aprendizagem. 

 Em suas pesquisas, Gohn (2010) ressalta que o processo político-pedagógico 

de aprendizagem, bem como a construção destes saberes na prática da educação 

não formal, apresentam várias dimensões, que correspondem a suas áreas de 

envolvimento, alcance e cobertura, que são: a aprendizagem política dos direitos 

dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por 

meio da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a 

aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem 

com objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas; a aprendizagem 

dos conteúdos da escolarização formal, escolar em espaços diferenciados. 

Consideramos importante diferenciar as práticas cidadãs de outras práticas, que 

descortinam os indivíduos apenas como mão de obra para consumar as ações que o 

Estado não conseguiu concretizar, ou ainda para gerar renda em trabalhos sem 

direitos sociais registrados e regulamentados. 

 Ao arguirmos os coordenadores das ONGs sobre estes aspectos, 

percebemos um distanciamento muito grande do que de fato seriam as dimensões 

correspondentes às áreas de abrangência da educação não formal. Obtivemos 

respostas vagas e abstratas, completamente sem sentido, demonstrando pouco 

conhecimento sobre os elementos apresentados por Gohn (2010). 
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 Para a maioria dos coordenadores das Instituições sem fins lucrativos 

pesquisados nesta tese, a parceria é vista com bons olhos. Consideram a atividade 

positiva pela abordagem social nas escolas públicas, pela inserção dos alunos nos 

contextos políticos e por trabalharem com estes além dos conteúdos escolares, a 

cultura, o esporte e a música, bem como por despertarem nas crianças o desejo de 

crescer para a vida, além de favorecer o desenvolvimento em todos os aspectos 

emocional, social, intelectual, cognitivo e físico. 

 Compartilhando com as gestoras das Escolas Justo Jansen, Luís Serra, Maria 

Rocha e Ministro Mário Andreazza, os coordenadores corroboram do pensamento 

que as parcerias público-privadas chegaram para somar com os trabalhos realizados 

pela escola e pelos professores em salas de aula, por meio das ações educativas. 

 O olhar dos coordenadores entrevistados, no que tange às vantagens e 

desvantagens das parcerias, perpassam por várias nuances. Primeiro destacamos o 

ponto mais recorrente nas falas relativas ao aspecto vantagem que foram: a melhora 

no desempenho escolar em todos os sentidos, assiduidade, da participação e 

principalmente, das médias nas disciplinas Português e Matemática. Como segundo 

ponto, apresentamos a relação de parceria entre as Organizações e a escola pública  

e sua contribuição de fato na inclusão e socialização dos alunos, visto como uma 

grande oportunidade oferecida para estes alunos desfavorecidos socialmente, bem 

como a socialização e inclusão através das ações educativas: dança, informática, 

capoeira, atividades culturais, teatrais, dentre outras desenvolvidas nas Instituições. 

 Um terceiro ponto levantado pelos coordenadores foram os problemas 

considerados mais críticos encontrados na operacionalização das ações educativas 

realizadas pelas ONGs e Fundações. Das opções apresentadas nos questionários, a 

resposta mais recorrente foi a escassez de recursos financeiros. Este fato reflete e 

impacta na falta de material didático. O coordenador da Associação de Amigos do 

Bom Menino das Mercês destacou [...] “uma resposta complementa a outra, a falta 

de material é uma realidade, porque nossos recursos financeiros são poucos. A 

ajuda nós recebemos, e com ela compramos tudo que é possível, mas ainda falta”.  

 Outro ponto crítico observado pelas lentes dos coordenadores, foram as 

principais dificuldades encontradas pelos alunos ao longo da parceria. Percebe-se 

em todas as falas que a impontualidade é o grande vilão. O coordenador da 

Fundação Nassif Michael enfatiza [...] “os atrasos são constantes, talvez pelo fato, 
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daqui na Fundação não ter sirene e horário exato pra fechar os portões. Os horários 

são mais flexíveis, por isso eles relaxam e chegam atrasados”. Um outro 

coordenador do Instituto Laboro & Arte atribuem a impontualidade, à flexibilização 

das regras das Organizações e também por não ter punição para os constantes 

atrasos, [...] “se tivéssemos regras mais rígidas os atrasos seriam menores. Quando 

estudam pela manhã por exemplo, vão para casa, dormem depois do almoço, por 

isso chegam atrasados”. Este mesmo coordenador entende que a impontualidade se 

aproxima um pouco da falta de compromisso, talvez por terem pouca idade. 

Nessa perspectiva, Perez (2005) garante e avaliza o fenômeno das ONGs e 

Fundações pela responsabilidade, pela redução das desigualdades sociais e pelo 

regime de inclusão. A fala do coordenador do Centro de Cultura Afro retoma essa 

questão e serve de reflexão acerca da diminuição dessa diversidade: 

 

Vantagem tem muitas, trabalhamos a inclusão dos menos 
favorecidos socialmente, estou me referindo às crianças negras, que 
são muito discriminadas, pela cor de sua pele, pelo seu cabelo, pelos 
seus traços físicos, trabalhamos a auto estima deles, só isso já vejo 
como uma grande vantagem. 

 

Muito embora São Luís apresente a terceira maior população negra do país, a 

questão do racismo e preconceito é visível, real e latente dentro das escolas 

públicas. E o Centro de Cultura Afro (CCA) é uma referência nesse trabalho de 

consciência, respeito, resgate e manutenção da cultura negra no estado.  Por último, 

destaca-se nas falas dos coordenadores a solidariedade que é despertada nas 

crianças com as ações, um quer ajudar o outro. E o fortalecimento da Organização 

enquanto espaço de construção para um trabalho de referência e qualidade, bem 

como o comprometimento com a formação do cidadão. 

Dentro desse debate, segundos estudos de Fernandes (1994), o terceiro setor 

propiciaria a cidadania, interpretada como sinônimo de solidariedade, constituindo 

uma verdadeira transformação nas relações sociais, que estariam pautadas e 

respaldadas pela responsabilidade e bondade.  

 Quanto às desvantagens nas parcerias vistas pelos coordenadores, os pontos 

levantados se aproximaram dos pontos elencados pelos gestores das escolas; 

excesso de burocracia, morosidade nas tomadas de decisões, recurso financeiro 
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limitado, falta de espaço físico tendo em vista às demandas das escolas parceiras, 

pouco tempo dos gestores e professores para reuniões. 

Russo (2011), em sua pesquisa, fala das parcerias estabelecidas entre 

escolas e ONGs, por representar uma oportunidade significativa de oxigenar e 

revigorar o espaço escolar, geralmente engessada numa rotina complexa e cheia de 

burocracia, ampliando seu olhar para novos horizontes com a chegada de alguém 

de fora, desde que esse alguém lute, trabalhe e compartilhe de causas semelhantes 

e almeje os mesmos objetivos. 

           Ao valorizarem a educação não formal e reconhecerem a importância da 

articulação entre os diferentes espaços de ensino como uma possibilidade de 

incrementar as práticas pedagógicas adotadas e a melhoria da qualidade de ensino, 

fez-se uso em nosso referencial teórico de ideias, apoiadas nas reflexões dos 

autores como: Libâneo (2002), Trilla (2008) e Gohn (2014). 

Mesmo numa dinâmica de relacionamento pontual com a escola, a educação 

não formal assume papel de destaque no conjunto das lutas populares, sendo 

visibilizado pelas ações do estado, em defesa da educação e de uma escola capaz 

de garantir as demandas da sociedade. Nesse sentido, os depoimentos dos 

gestores confirmam sua contribuição no campo das intervenções voltadas para a 

melhoria da qualidade do ensino e das condições de funcionamento da escola 

pública, especialmente das unidades de ensino público de São Luís. 

Nessa perspectiva, a educação não formal quando presente na fase de 

escolarização básica de crianças, jovens/adolescentes ou adultos, como pode ser 

observado em vários movimentos e projetos sociais citados, potencializa o processo 

de aprendizagem, complementando-o com outras dimensões que não têm espaço 

nas estruturas curriculares. Ela não substitui a escola e isso foi falado por um dos 

gestores. Não é mera coadjuvante para simplesmente ocupar os alunos fora do 

período escolar, chamada por alguns de escola integral. No entanto, entanto é 

visível a contribuição na melhoria do processo ensino aprendizagem.  

Segundo Brito (2009), a educação não formal tem seu próprio espaço e 

contribui para a produção do saber na medida em que ela atua no campo que os 

indivíduos atuam como cidadãos. Ela aglutina ideias e saberes produzidos via o 

compartilhamento de experiências, produz conhecimento pela reflexão, faz o 

cruzamento entre saberes herdado e saberes novos adquiridos. Trata-se de um 
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processo sociocultural e histórico que ocorre de modos distintos e por meio de 

mecanismos próprios em cada cultura. 

Com esse olhar apresenta-se a segunda pré-análise, discorrendo sobre as 

categorias elencadas “educação formal e educação não formal”, “impacto das ações 

educativas”, “intervenção do gestor nas ações” e “participação das escolas nas 

parcerias” na perspectiva dos gestores das escolas públicas, com a finalidade de 

elucidar o primeiro e segundo objetivos específicos levantados nesta pesquisa 

“Verificar como as escolas participam dessas parcerias e Analisar qual o nível de 

intervenção dos gestores nas atividades educativas”: 

Ao adentrar os muros da escola buscou-se compreender a concepção dos 

gestores sobre a educação formal e educação não formal, no sentido de entender os 

diferentes espaços onde o processo de ensino aprendizagem pode acontecer, visto 

pela ótica do gestor. A diretora da escola Alberto Pinheiro cita os três tipos de 

educação para responder essa questão: 

 
Hoje em dia tá na moda falar de educação formal e educação não 
formal, e sempre existiu só que ninguém falava, ninguém estudava, 
ninguém dava importância. Mas como diretora e também Pedagoga, 
sei da existência dos três tipos de educação; educação formal na 
escola, educação não formal nas Ongs e a educação informal que 
acontece em casa, no seio da família. A aprendizagem é concebida 
nestes três lugares. 

 

 Dialogando com Gohn (2006), uma das pioneiras nesta área de estudo no 

Brasil, buscou-se conceitos de cada modalidade educacional, conforme a relação 

entre elas, desta mesma forma a diretora da Escola Alberto Pinheiro buscou definir 

os tipos de educação, fazendo uma associação ao local onde as três modalidades 

se concretizam; na escola, nas ONGs e na família. 

 Na visão da gestora da escola Ministro Mário Andreazza, prevaleceu uma 

concepção inicial de resistência, por desconhecer a educação não formal, que foi 

modificada com a intervenção do seu quadro docente:  

 
Antes eu não gostava nem de ouvir falar em educação não formal, 
parceria ou ONGs, talvez por ignorância, e por desconhecer que o 
processo de ensino aprendizagem pode ocorrer fora da escola. Fui 
aos poucos sendo convencida pelas professoras e pelo meu marido 
que também é professor. 
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Esta mesma gestora, hoje é defensora e incentivadora das parcerias nas 

escolas da rede municipal. E foi a primeira das seis gestoras a enfatizar e defender a 

importância da participação do gestor no planejamento das ações realizadas e 

desenvolvidas nas parcerias. No entanto, a mesma não participou de tal processo. 

Por esse motivo, o comentário apresentado foi em tom de crítica, por entender a 

relevância, e mesmo assim, não ter se integrado e colaborado com este 

planejamento. Esta falta de intervenção nos planejamentos das ações educativas 

das parcerias foi corroborado por mais quatro gestoras. Apenas uma gestora, da 

escola Bandeira Tribuzzi teve a oportunidade de participar do processo, desde a 

concepção da parceria, passando por todo o planejamento das ações, execução das 

atividades, até as avaliações. 

Nesse sentido de participação, abordamos o quesito da intervenção e 

participação da escola nas parcerias como uma das categorias com o objetivo de 

clarificar a questão da pesquisa “verificar como as escolas participam dessas 

parcerias”. Foi unânime a resposta das gestoras entrevistadas que as escolas 

participam de forma tímida, poucas reuniões são realizadas, os professores pouco 

ou quase nunca se envolvem ou visitam as ONGs e Fundações, tendo em vista que 

possuem outros empregos ou por falta de tempo e também por falta de interesse. 

A rigor, percebeu-se nas falas dos gestores de modo geral, que poucas 

escolas demonstraram conhecer de perto os projetos, bem como as ações 

educativas realizadas nas parcerias e que, distantes do seu projeto politico 

pedagógico, delas se aproximam, no intuito de complementar ou colaborar com seu 

trabalho. Somente uma gestora participou da sensibilização e elaboração do projeto 

de parceria, contribuindo com sua experiência no planejamento de todas as ações. 

Com isso, ficou claro a ausência da escola, na pessoa do gestor em todas as etapas 

do processo de planejamento das parcerias, bem como o baixo nível de intervenção 

e participação destes na elaboração das ações educativas. 

Por um lado, as escolas precisam ter entendimento sobre o seu projeto 

político pedagógico, e por outro, precisam de respeito na discussão desse projeto 

pelos membros das organizações parceiras, que muitas vezes a desconhecem. No 

entanto, isso só será possível e praticável se a escola tiver garantia e segurança, do 

tempo de trabalho comunitário destinado à parceria, para que seus profissionais 

possam refletir sobre suas questões, e também se as organizações estiverem 
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dispostas a conhecerem de perto a realidade escolar com maior profundidade e 

intimidade, antes mesmo de captarem recursos ou desenvolverem seus projetos.  

No entanto, a resposta mais recorrente na categoria impacto das ações 

educativas realizadas nas parcerias, todas as gestoras destacaram que [...] “os 

impactos das atividades realizadas lá são visíveis para todos que quiserem ver. As 

notas melhoram, a participação nas aulas também. O desenvolvimento, o 

crescimento dos alunos é visível”. A gestora da escola Bandeira Tribuzzi atribui em 

sua fala a nota 5.2 no IDEB de 2015, às ações educativas de reforço escolar, 

realizadas na parceria com a Fundação José Sarney: 

 

                                      Ao analisarmos as avaliações de final de ano percebemos avanço, 
uma melhora, um salto, um progresso grande no desempenho dos 
alunos. Hoje em dia o IDEB nos assombra, precisamos apresentar 
bons resultados ao MEC, e as aulas de reforço realizadas na 
escolinha ajudou melhorar os índices de aprovação dos nossos 
alunos. Nossa escola saltou de 4.2 em 2011 para 5.0 em 2013 e 5.2 
em 2015. Durante estes seis anos, tivemos parceria com a 
Fundação. 
 

 
Russo (2011), em seus estudos, analisou a respeito dos impactos das ações 

das ONGs nas escolas públicas: 36% dos entrevistados afirmaram que as parcerias 

em desenvolvimento contribuem para a melhoria das condições do ensino-

aprendizagem; 28% revelaram que as ações das parceiras possibilitam a ampliação 

do universo cultural de alunos e/ou professores; 16% disseram que as parcerias 

proporcionam uma maior proximidade e entre escola e família/comunidade; e por 

último 12% das instituições responderam que as atividades contribuem para a 

melhoria estrutural da escola e de seu entorno. Quanto àqueles que afirmaram 

suceder para o melhoramento do processo ensino-aprendizagem, 66% dos 

entrevistados reconheceu que as parcerias procuraram alcançar esse objetivo 

favorecendo a harmonia do clima no ambiente escolar, por intermédio do aumento 

da autoestima e do comprometimento dos sujeitos envolvidos; e 23% contribuem 

oferecendo aulas de reforço escolar. 

Segundo Brito (2009), as contribuições dessas Instituições residem na 

possibilidade de articular os saberes da prática social com as dinâmicas escolares, 

viabilizando o diálogo entre os diferentes espaços formativos, ao mesmo tempo em 
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que contribuem para o desenvolvimento de uma escola pública qualitativamente 

comprometida com a efetivação dos direitos dos menos favorecidos socialmente. 

Assumindo essa dupla perspectiva de análise, este estudo reafirma a 

importância do trabalho das ONGs/Fundações e de sua articulação com a escola 

pública, destacando o diálogo entre o conhecimento veiculado na escola e o saber 

produzido pelos movimentos sociais, confirmando, assim, a complementaridade dos 

saberes como um dos caminhos para a melhoria da qualidade da educação. 

O olhar dos coordenadores das ONGs entrevistados nas categorias, 

“educação formal e educação não formal”, “impacto das ações educativas”, 

“intervenção do gestor nas ações” e “participação das escolas nas parcerias”. 

 Observamos nas falas dos coordenadores das Organizações um pensamento 

mais politizado no que diz respeito às parcerias público-privadas, comparado as 

gestoras. Os seis são militantes, atuam ou já atuaram nas esferas administrativas 

municipal e/ou estadual, são filiados a partidos políticos. No entanto, não se sentem 

presos a causas partidárias e teceram duras críticas ao poder público.  

Com exceção do coordenador da Associação de Amigos do Bom Menino das 

Merces que só possui o ensino médio, os demais são graduados na área de 

humanas (Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Letras e Educação Artística). Este por 

sua vez é o que apresenta o discurso mais brando, menos acalorado. 

 O entendimento da maioria dos coordenadores sobre parceria entre educação 

formal e educação não formal consiste, num discurso crítico, apontando que as 

Organizações realizam dentro de suas limitações e possibilidades o trabalho que era 

para ser feito exclusivamente pelas escolas com total apoio do estado. Reconhecem 

a falha do governo no âmbito da educação, apontam falta de qualidade no ensino. E 

enxergam por meio das parcerias uma forma deste problema ser atenuado.  

 Desse modo, o Estado deixa de ser o provedor direto de serviços da 

educação, passa a ser o regulador, na perspectiva de transferência dos serviços. A 

educação sofreu os impactos e consequências da Reforma do Estado conhecida 

como um serviço não exclusivo do Estado, passível de ser realizado por instituições 

públicas não estatais, assim como instituições privadas (BRESSER-PEREIRA, 

1999). 

Desta forma, a própria população fica responsável pelas soluções das 

dificuldades existentes encontradas. Com isso, o Estado se ausenta do 
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compromisso e se exime da responsabilidade de formular e efetivar políticas sociais 

de qualidade, tornando-se apenas um incentivador do terceiro setor, para que o 

mesmo se ocupe e desempenhe essa obrigação (MONTAÑO, 2007). 

           Nessa perspectiva, retomamos a crítica feita pelos coordenadores, onde 

encontramos os principais pontos convergentes no que tange à educação não formal 

e educação formal. Destaco aqui a fala do gestor do CCA: 

 
                                      A grande maioria das Instituições sem fins lucrativos vêm 

desempenhando e realizando as funções e obrigações do Estado, 
pela ineficiência e competência do poder público. É muito fácil 
transferir suas responsabilidades para os outros desse jeito. E nós 
nos propomos a fazer, a ajudar, a somar com as escolas, pelo 
compromisso social que temos. 

 

 Nesse sentido, apresentamos as questões recorrentes quanto a visão destes 

coordenadores sobre os impactos desta parceria, realizados através das ações 

educativas nas escolas públicas do Centro Histórico de São Luís. Os impactos são 

vistos como favoráveis devido aos resultados obtidos quando das avaliações de final 

de ano. Destacamos o comentário do coordenador da Fundação José Sarney: 

 
                                      Nos enxergamos inseridos nesse contexto de educação não 

formal, e parte integrante desse processo que auxilia a educação 
formal na árdua tarefa de alfabetização. As ações educativas que 
oferecemos impacta sim nos resultados finais. No fim do ano a 
maioria são aprovados. Esse feedback nós recebemos da escola. 
Isso nos dá alegria porque percebemos que estamos no caminho 
certo, estamos contribuindo com a aprendizagem dos alunos. 

 
 

 No âmbito geral, a visão dos coordenadores, concebe a ideia de que a 

responsabilidade e o compromisso social são considerados como pontos-chave 

elencados na missão de suas Instituições. Fato este, duramente criticado, por 

entenderem que o Estado se furta e de alguma forma atribui ao Terceiro Setor esta 

tarefa. Concluem pontuando que [...] “A escola continua ocupando seu lugar. Somos 

parceiros, voluntários que percebemos a necessidade e queremos ajudar, tirando 

essas crianças das ruas e dando oportunidade de estudar um pouco mais”.  

Dialogando com Abreu (2013), observou-se que uma das tarefas mais 

relevantes das instituições que ofertam a educação não formal, é oferecer serviços 
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gratuitos à população, incluindo todas as áreas, inclusive aquelas que são de 

competência e responsabilidade do Estado, como por exemplo, a educação. 

 Nessa perspectiva, os coordenadores entendem que existe lugar para os dois 

tipos de educação, a formal e a não formal, uma complementa a outra. Apesar das 

ressalvas de que o Estado se exime da responsabilidade nesse quesito. Finalizam 

destacando que não é e nunca será pretensão de nenhuma ONG ocupar este 

espaço, que não existe disputa entre elas. E que estão de fato realizando a parceria 

no sentido de ajudar o próximo, ajudar quem precisa, ou seja, aquelas crianças 

pobres com poucas oportunidades, que vivem em situação de vulnerabilidade social. 

Sob o enfoque teórico adotado na concepção de educação dos projetos de 

parcerias desenvolvidas pelas Organizações, como resultados, constatou-se que a 

grande maioria dos coordenadores não tem uma conceituação clara do que é 

educação, trazendo diversos conceitos oriundos das práticas dos educadores que 

desenvolvem as ações educativas, principalmente os que ministram as aulas de 

reforço das disciplinas Português e Matemática. Contudo, na maioria dos casos, tais 

coordenadores percebem e entendem a educação como algo dinâmico e vinculado 

ao desenvolvimento, que abrange diversos conhecimentos que ultrapassam os 

muros escolares e contribuem para o desenvolvimento social dos estudantes, 

mediante um olhar crítico e reflexivo da sociedade em que tais sujeitos se inserem. 

 No que tange ao processo de estabelecimento da parceria com a escola, em 

sua maioria, os estabelecimentos de ensino não participaram deste planejamento. 

Os gestores apenas abriram suas portas para a realização das parcerias com o 

consentimento e autorização da SEMED. Apenas uma parceria foi documentada, 

protocolada e deferida pelos órgãos públicos competentes, e teve a participação 

ativa da comunidade escolar. 

 Seguindo nessa direção, os coordenadores pronunciam-se sobre esta 

participação, ou seja, a intervenção do gestor nas ações e a participação da escola 

nas parcerias. O coordenador da Fundação José Sarney deu bastante ênfase a esta 

intervenção e participação, parte disso se deu pelo fato, do gestor da UEB Bandeira 

Tribuzzi ter participado de todo o processo de elaboração, planejamento e execução 

do projeto de parceria, fato este já apontado pelo próprio gestor. No mais, este 

quesito foi considerado um ponto negativo pelos coordenadores, a não participação 
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e intervenção dos gestores na concepção das parcerias. O coordenador do Instituto 

Pelotão Mirim frisou uma questão: 

 
A participação da escola na pessoa dos alunos é excelente, todos os 
alunos participam ativamente, assiduamente de tudo que 
oferecemos. Agora os professores, coordenadores e o gestor 
mesmo, são bem ausentes. Participação bem pequena. Eles nos 
encaminham os alunos e só. Talvez por falta de tempo, ou interesse 
mesmo. 

 

O fio condutor deste estudo foram as aprendizagens construídas no campo da 

educação não formal em parceria com a educação formal. Interessou-nos saber 

como foram construídas as diferentes formas de participação dos gestores das 

escolas e dos coordenadores das ONGs/Fundações, do ponto de vista da pesquisa, 

e como esta intervenção, era realizada através das ações educativas por meio da 

parceria público-privada, impactam no desempenho escolar dos alunos. 

A pesquisa de campo deste estudo apontou na direção de um poderoso e 

próspero aprendizado, verificado nos processos educativos e nos ganhos obtidos na 

parceria público-privada ONG e escola. Com isso, foi possível perceber nas falas 

dos sujeitos, elementos encontrados das diversas contribuições positivas das 

Organizações, bem como no aprimoramento da metodologia da prática escolar, 

melhorando a aprendizagem dos alunos nas disciplinas Português e Matemática, e 

desta forma cooperando para uma melhor qualidade do ensino.  

Com isso, aclaramos e elucidamos o objetivo principal da pesquisa que foi 

analisar se as ações educativas realizadas pelas ONG’S em parceria com as 

escolas públicas localizadas no Centro Histórico de São Luís estão contribuindo para 

uma melhor qualidade do ensino na rede oficial e possível aumento do IDEB, bem 

como responder a terceira questão que está alinhada com o objetivo geral, de 

verificar se a parceria terceiro setor e escola pública contribui para a melhoria dos 

indicadores do IDEB.  

No entanto, percebemos pelo número reduzido de alunos atendidos pelas 

Organizações, que esta afirmação não pode ser feita. Muito embora as declarações 

das gestoras tenham sido favoráveis nesse sentido, entendemos que pelo diminuto 

e acanhado quantitativo de alunos atendidos é temerário afirmar que as parcerias 

realizadas contribuem para o aumento do IDEB. 
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A análise dos dados é um processo lento, delicado e complexo que envolve 

retrocessos entre dados pouco concretos e conceitos muito abstratos, passando 

pelo raciocínio indutivo e dedutivo, entre descrição e interpretação (MINAYO, 2014). 

Neste sentido, após a realização da pré-análise, buscamos compilar estes 

dados, surgidos na fase de exploração dos questionários e entrevistas, reagrupadas 

no sentido de analisar, categorizando por relevância teórica, fazer inferências e 

constatações, permitindo-me invadir pelas impressões e orientações (TURATO, 

2005). Por último, responder ao objetivo geral, bem como os objetivos específicos 

desta pesquisa, com base na imersão do referencial teórico dialogando com as falas 

dos sujeitos da pesquisa, confirmando ou não a hipótese levantada “de que as 

ações educativas realizadas pelas ONGs e Fundações, em parceria com as escolas 

públicas localizadas no Centro Histórico de São Luís, estão contribuindo para uma 

melhor qualidade do ensino na rede oficial e possível aumento do IDEB”. 

 
 

4.4 – A PRÁTICA SOCIAL DAS ONGS/FUNDAÇÕES NAS ESCOLAS: VISÕES 
QUE SOMAM 

 

 Buscando fazer uma demarcação mais aprofundada e aproximada das 

práticas sociais em foco e com base nas respostas dos sujeitos da pesquisa, 

apresenta-se algumas sínteses não só sobre a experiência educativa das 

ONGS/Fundações nas escolas, sua funcionalidade e contribuições, mas sobre o 

jogo interativo que preside e existe nessa relação com o Estado e com os 

movimentos sociais vinculados à causa da educação pública, pontuando ganhos, 

conhecimentos e aprendizados, a partir da atuação das Organizações sem fins 

lucrativos em cada uma das seis parcerias e seus ambientes pesquisados. 

Nesse sentido, com base nos estudos de Ferreira (2005) observou-se e 

constatou-se claramente que a trajetória de trabalho das Instituições, bem como, 

suas inserções no campo da educação e da escola pública, asseguram e 

reconhecem que práticas sociais e educativas, mesmo sob condições adversas de 

subalternidade e inferioridade, são capacitados e aptos para articularem 

possibilidades de aprendizagem, constituindo interfaces pedagógicas e políticas, 



155 

 

 

consideradas de fundamental importância para se pensar a melhoria da educação e 

do ensino público e com isso, vislumbrar uma educação pública de qualidade. 

 No capítulo IV desta pesquisa, destacou-se no universo de Organizações sem 

fins lucrativos, um número considerado bem pequeno de ONGS/Fundações que 

atuam nas escolas na cidade de São Luís, foi observado um número menor ainda de 

Instituições que desenvolvem atividades com foco no reforço escolar. Muito embora 

se tenha verificado durante a aplicação dos questionários aos gestores das escolas 

e coordenadores das ONGs e constatado que algumas destas organizações, de 

forma direta ou não, direcionam seu trabalho para elas, tendo em vista a melhoria da 

educação, não desenvolvem nelas uma intervenção sistemática.  

Com esse olhar, voltado para a melhoria da educação, percebeu-se um 

conjunto de atividades realizadas pelas ONGs/Fundações. Estas ações são 

classificadas de dois tipos: a primeira, de modo geral conhecida como ação 

complementar à escola, é caracterizada por um tipo de intervenção de apoio, com 

atividades voltadas para a melhoria do desempenho escolar. A segunda caracteriza-

se por intervenções que, mesmo sem apresentar alternativas metodológicas 

perceptíveis e concretas para melhoria do desempenho escolar, estão atentos e 

sensíveis à problemática da exclusão, bem como da precariedade dos sistemas de 

ensino, convergendo suas preocupações para o desenvolvimento de ações 

educativas que podem ser classificadas como ações suplementares à escola 

(BRITO, 2005). 

Considerou-se relevante reafirmar a abordagem utilizada para compreensão 

da relação das ONGs/Fundações com a escola pública e buscou-se aprofundar, não 

apenas o que fazem no chão das instituições, mas também entender o que pensam 

os atores sobre aquilo que realizam. Sendo assim, pautando na observação in loco e 

escuta dos sujeitos, por meio das entrevistas, foi se tornando necessário detalhar os 

tipos e formas de intervenção, a partir do ponto de vista, não só do gestor da escola, 

mas também dos coordenadores das Organizações. 

Os resultados deste estudo apontaram na direção de um rico aprendizado 

verificado no dia a dia das ações, determinado nos processos educativos e nos 

ganhos obtidos na parceria público-privada ONG e escola. Com isso, foi possível 

perceber e identificar nas falas dos sujeitos, elementos encontrados e demonstrados 

das diversas contribuições positivas das Organizações na metodologia, bem como 
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no aprimoramento da prática escolar. Notou-se de forma bem evidente nas escolas, 

a receptividade do trabalho dessas Organizações que legitimadas pela sociedade, 

destacam-se no cenário ludovicense, apontadas como importantes parceiras das 

lutas pela democratização da educação e melhoria da qualidade do ensino público. 

Segundo os estudos de Brito (2006), a verdadeira contribuição de fato das 

instituições pesquisadas consiste na possibilidade de articular os saberes da prática 

social com as dinâmicas escolares, viabilizando o diálogo entre essas instituições de 

educação, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento de uma 

escola pública qualitativamente comprometida e envolvida com a efetiva 

concretização dos direitos e emancipação dos grupos dependentes e subordinados. 

 Nesse contexto, fez-se necessário destacar como característica relevante das 

Organizações sem fins lucrativos, analisadas e observadas nesta pesquisa, o 

compromisso com a democratização da educação de qualidade e o reforço à luta 

pelo cumprimento da função social presente nas ações propostas, e numa 

pedagogia que privilegia a mediação dos movimentos sociais em busca da 

consolidação de uma escola mais participativa e cidadã (BRITO, 2006). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho surgiu da vontade de estudar e entender as relações existentes 

nas parcerias entre as escolas públicas e as ONGs/Fundações localizadas no 

Centro Histórico de São Luís - MA, buscando verificar se as ações educativas 

oferecidas e realizadas pelos voluntários destas Instituições sem fins lucrativos, 

contribuíam para melhoria do desempenho, qualidade da educação e seu impacto 

no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. 

           Observou-se, no Brasil, um movimento de crescimento do conceito de 

educação, que não se limita exclusivamente à ação de ensinar e aos aspectos 

relacionados ao processo ensino-aprendizagem dos espaços escolares formais. 

Esta nova concepção de educação ultrapassou os muros da escola, indo em direção 

aos espaços alternativos; domésticos, comunitários, do trabalho, do lazer, etc 

(TRILLA, 2008). Desta forma, organizou-se um novo campo de educação, o campo 

da educação não formal, como uma das modalidades educacionais no Brasil. 

Para que se delineie um programa de articulação da educação não formal 

com a formal, sob a perspectiva emancipatória e com uma amplitude maior, ele não 

pode ser pontual ou experimental, deve ter diretriz e linhas mais gerais. Se não for 

assim, acaba caindo no aspecto de uma educação para suprir algumas coisas que o 

ensino formal não está fazendo. Quando se fica nesse parâmetro de simplesmente 

complementar, é um arranjo apenas. O caminho para a educação não formal se 

consolidar é, em primeiro lugar, ter reconhecimento, ultrapassando essa ideia de 

complementação, de ser um ajuste, embora, na situação atual da conjuntura 

brasileira, já fosse um avanço realizar bem essa complementação (GOHN, 2012) 

Tendo em vista as considerações exploradas nesta pesquisa e num diálogo 

com os autores Gohn (2012), Gadotti (2005) e Libâneo (2010), com o objetivo de 

entender melhor a visão sobre a educação, suas esferas educacionais, seus 

gargalos, conceitos e diferenças, foi possível perceber que estes estudos 

contribuíram no sentido de esclarecer que nem todos os processos e aprendizagens 

vivenciados nas escolas públicas, são exclusivos e inerentes ao ambiente escolar. 

As Organizações sem fins lucrativos com o objetivo de estimular o gosto pela 

escrita e cálculos nos alunos das escolas públicas, destacam-se por uma dinâmica 

que se dá através do atendimento direto aos alunos e também pela perspectiva de 
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ampliação das noções de cidadania. Destacada pela maioria dos entrevistados por 

seu caráter leve e prazeroso, tal metodologia, na visão dos entrevistados, além de 

estimular o gosto dos alunos pela leitura e produção textual, fortalecendo a forma 

como percebem a si mesmos, aos outros e suas ações, rumo à construção de uma 

consciência mais crítica, possibilita também momentos de muita aprendizagem na 

formação da identidade dos sujeitos envolvidos. 

Assumindo essa dupla perspectiva de análise, este estudo reafirma a 

importância do trabalho das ONGs/Fundações e de sua articulação com a escola 

pública, destacando o diálogo entre o conhecimento veiculado na escola e o saber 

produzido pelos movimentos sociais, confirmando assim a complementaridade do 

saber como um dos caminhos para a melhoria do desempenho escolar dos alunos e 

a qualidade da educação pública. 

  A educação não formal apesar de apresentar grande visibilidade no cenário 

atual, e muito ter se debatido nas três esferas governamentais, observou-se uma 

escassez de pesquisas nas regiões mais pobres do país. Notou-se claramente que a 

maioria das pesquisas realizadas no país estão concentradas na região sudeste, 

40% de tudo que é discutido e estudado está agrupado principalmente nos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro, seguida da região sul. Observamos a precariedade 

em estudos nas regiões norte e nordeste no âmbito geral da pesquisa. 

Tendo em vista esta precariedade em estudos nas regiões norte e nordeste 

sobre ONG’s e Educação Não Formal, nosso objeto direto de estudo, este estudo 

contribuiu para a diminuição desta lacuna na pesquisa acadêmica, em virtude da 

escassez de estudos na região nordeste, principalmente no estado do Maranhão, 

em especial na cidade de São Luís, que priorizassem uma análise sobre as relações 

de parceria na esfera da educação pública, que contemplassem as articulações 

entre a escola formal e os espaços não formais mediante a identificação das 

potencialidades dessa inovação no campo educacional. 

           Este trabalho justificou-se pela necessidade de dar visibilidade às ações 

educacionais desempenhadas pelas ONG’s e Fundações em nosso país. A sua 

relevância consistiu em contribuir para o conhecimento das ações educativas 

ofertadas por Organizações do Terceiro Setor e sua singularidade. 

Como resultado final, este estudo se aproximou das resultâncias da pesquisa 

de Ávila (2016), onde a autora apresentou que, com o desenvolvimento do projeto 
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de parceria foi possível garantir a aprendizagem dos alunos, permitindo a conclusão 

do ensino fundamental, bem como também contribuiu para elevar os índices de 

qualificação da educação, como IDEB e IDEB-Rio. Ávila (2016) destacou como 

aspecto relevante a necessidade de refletir esta questão, assim como enxergar os 

estudantes que não conseguem alcançar, por meio dos métodos tradicionais, bons 

resultados nas disciplinas de matemática e língua portuguesa, por exemplo.   

Na dinâmica do trabalho desenvolvido nas parcerias pelas ONGs nas escolas 

públicas como traços unificadores entre as instituições envolvidas e analisadas, 

observou-se o compromisso na defesa do direito a educação de qualidade, ainda 

que suas abordagens se deem através de metodologias diferenciadas. Isso conduz 

à análise dos resultados obtidos na pesquisa, retomando os traços particulares de 

cada um dos atores para identificar os resultados das ações educativas e sua 

repercussão no desempenho escolar. 

Pelas falas dos sujeitos, percebeu-se uma melhora no desempenho dos 

alunos das turmas atendidas nas parcerias em leitura, escrita, redação e cálculos, e 

o que é ainda melhor, percebido pela ótica dos gestores das escolas, diminuiu a 

distância entre os alunos que antes tinham melhores e piores notas, favorecendo 

desta forma, a socialização, motivação, participação e inclusão dos mesmos. 

Dialogando com Russo (2011), reforçamos os resultados de sua pesquisa, 

onde se concluiu que para os sujeitos escolares, as parcerias entre escolas e ONGs 

trazem mudanças positivas para suas práticas habituais. Sobre o poder público 

local, as parcerias estabelecidas e constituídas entre ONGs e escolas municipais, a 

pesquisa de Russo (2011) levantou uma crítica, também pontuada neste estudo, 

onde não se vislumbra para uma ação profunda, duradoura e participativa na gestão 

pública, senão, um modelo de encontro parcial ou pontual, por representar ações 

específicas, com pouco diálogo entre o poder público e a comunidade escolar.  

Concluímos este estudo, dialogando e corroborando com as ideias de Gohn 

(2012, p.37) onde fala [...] “que a educação não formal é uma ferramenta de grande 

relevância no processo de formação e construção da cidadania das pessoas, em 

qualquer nível social ou de escolaridade, destacando, entretanto, sua relevância no 

campo da juventude”. Pelo fato de apresentar uma estrutura considerada mais leve, 

consegue atingir e prender a atenção das crianças e adolescentes. Quando 

conectada em processos sociais desenvolvidos em comunidades carentes, ela 
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possibilita procedimentos de inclusão social, por meio do resgate e preservação da 

riqueza cultural daquelas pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade, 

expressa na diversidade de práticas, valores e experiências anteriores.  

 Por fim, constatamos e reconhecemos a educação não formal como uma 

ferramenta importante no processo de formação e construção da cidadania das 

pessoas, destacando sua grande relevância no cenário da educação. 

Reconhecemos também que, quando presente na fase de escolarização básica das 

crianças, como pôde ser observado em vários movimentos e projetos realizados 

pelas Organizações, ela potencializa e aprimora o processo de aprendizagem, 

complementando-os com outras dimensões que nos dias de hoje, não têm espaço 

nas estruturas curriculares obrigatórias. 

Os resultados deste estudo apontaram na direção de um rico aprendizado 

verificado nos processos educativos e nos ganhos obtidos na parceria público-

privada ONG e escola. Com isso, foi possível perceber e identificar, nas falas dos 

sujeitos, elementos encontrados e demonstrados das diversas contribuições 

positivas das Organizações, e também como no aprimoramento da metodologia da 

prática escolar. Notou-se de forma bem evidente nas escolas, a receptividade do 

trabalho dessas Organizações que legitimadas pela sociedade, destacam-se no 

cenário ludovicense, apontadas como importantes parceiras das lutas pela 

democratização da educação e melhoria da qualidade do ensino público. 

           No sentido de respondermos aos objetivos desta pesquisa, nós arguimos 

todos os sujeitos (gestores das escolas públicas e coordenadores das 

ONG’s/Fundações) envolvidos neste estudo por meio de questionários e entrevistas 

semiestruturadas com o objetivo de confirmar ou não a hipótese levantada de que 

[...] “as ações educativas realizadas pelas ONG’s em parceira com as escolas 

públicas no Centro Histórico de São Luís contribuem de forma positiva para a 

melhoria de um dos indicadores de qualidade da educação, o IDEB”. 

No entanto, percebemos pelo número reduzido de alunos atendidos pelas 

Organizações nas parcerias pesquisadas, que esta afirmação não pode ser feita. 

Muito embora as declarações das gestoras tenham sido pertinentes e favoráveis 

nesse sentido, entendemos que as ações educativas contribuem sim de forma 

positiva na perspectiva da melhoria da qualidade do ensino, porém, pelo diminuto 

quantitativo de alunos atendidos, consideramos ser inconsistente e impreciso afirmar 
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que as parcerias realizadas entre ONGs e escolas públicas contribuem de fato para 

o aumento do IDEB.  

Esta imprecisão da relação entre o aumento do IDEB e as ações educativas 

oferecidas pelas ONGs se dá em função do pequeno e inexpressivo número de 

alunos atendidos nas parcerias. Este fato implica e compromete a concretização da 

Meta 2 do PME de São Luís (2015-2024) - Universalizar o Ensino Fundamental de 

nove anos para toda população de 06 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos 

estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 

vigência do PME de São Luís, por meio de sua estratégia 2.28 – Que visa 

estabelecer parcerias e/ou convênios em todas as esferas governamentais, com a 

sociedade civil e com a comunidade, tendo como objetivo à melhoria da qualidade 

de ensino, percebendo suas especificidades e modalidades de ensino, assegurando 

a funcionalidade dos programas e projetos estabelecidos e pactuados em todas as 

escolas da Rede Pública Municipal.  

Esta tese revelou, por meio de seus resultados, dados importantes para 

avaliação e políticas públicas educacionais desenvolvidas na cidade de São Luís 

nas escolas da rede municipal, bem como, a contribuição que existe nas parcerias 

firmadas entre Escolas Públicas e ONGs/Fundações, com foco no desempenho dos 

alunos e melhoria na qualidade do ensino.  
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Lista das Estratégias do Plano Municipal de Educação de São Luís 
 

As estratégias da Meta 2:  

 2.28 - Estabelecer parcerias e/ou convênios com todas as esferas 

governamentais, com a sociedade civil e com a comunidade, com vistas à 

melhoria da qualidade de ensino, observando suas especificidades e 

modalidades de ensino, garantindo a funcionalidade dos programas e projetos 

firmados em todas as escolas da Rede Pública Municipal. 

  2.29 - Estabelecer parcerias, junto às instituições públicas e privadas, 

possibilitando o acesso gratuito dos estudantes em cumprimento de medidas 

socioeducativas à educação, cultura e lazer.  

 

 
Estratégia da Meta 6:  

 6.6 - Fortalecer parcerias da Semed e/ou escolas da Rede Pública Municipal 

com instituições privadas, com diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, 

bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários.  

 
 

Estratégias da meta 9:  

 9.6 - Estabelecer parcerias e/ou convênios com as esferas governamentais, 

instituições públicas e privadas e a comunidade, com vistas a garantir a 

funcionalidade de programas e projetos que objetivam a ampliação das 

vagas, a melhoria da qualidade do ensino e o atendimento às especificidades 

na Educação de Jovens, Adultos e Idosos, na cidade e no campo.  

 9.7 - Fortalecer e ampliar a manutenção de parcerias que favoreçam a 

alfabetização e a elevação da escolaridade para trabalhadores estudantes da 

EJA, em seus espaços de trabalho;  

 9.9 - Articular e formalizar parcerias com instituições religiosas que atendam 

idosos, para inclusão de programas/projetos de alfabetização para esse 

público.  
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 9.10 - Articular e formalizar parcerias com instituições públicas, privadas e 

afins que atendam idosos para inclusão de programas/projetos de 

alfabetização para esse público;  

 

 9.14 - Ampliar parcerias com os segmentos geradores de renda e 

empregadores, públicos e privados, bem como Sistemas de Ensino, no intuito 

de promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com 

a oferta das ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos;  

 9.15 - Formalizar parcerias com outras secretarias e instituições afins, 

objetivando a formação de uma equipe multiprofissional no sentido de prestar 

assistência ao estudante da Educação de Jovens, Adultos e Idosos. 

 
 

Estratégias da Meta 10:  

 10.4 -Estabelecer parcerias e/ou convênios, objetivando o empreendedorismo 

socioambiental, aos jovens, adultos e idosos que estão cursando a EJA, 

enfatizando a participação dos mesmos no desenvolvimento socioeconômico 

de sua localidade;  

 10.8 - Fortalecer e ampliar a manutenção de parcerias que favoreçam a 

elevação da escolaridade para estudantes trabalhadores da Educação de 

Jovens, Adultos e Idosos em seus espaços de trabalho;  

 10.10 - Garantir a parceria voltada à expansão e melhoria da rede física de 

escolas públicas da rede municipal que atuam na Educação de Jovens, 

Adultos e Idosos, integrada à iniciação à qualificação profissional, garantindo 

acessibilidade à pessoa com deficiência.  

 10.14 - Articular e formalizar parcerias com instituições de Ensino Superior 

públicas ou privadas e demais instituições afins, com vistas ao incentivo 

profissional, na busca de geração de renda para os estudantes dessa 

modalidade de ensino.  

 

 
Estratégias da Meta 11: 

 11.2 - Firmar parceria com o Estado para a ocupação racional dos 

estabelecimentos de ensino municipais de forma a ampliar o número de 
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vagas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na cidade e no 

campo.  

 

 

Estratégias da Meta 12:  

 12.8 - Institucionalizar parcerias para desenvolver programas de composição 

de acervo digital, de transferência bibliográfica e audiovisual, para os cursos 

de graduação, assegurando o acesso a toda população.  

 
 

Estratégias da Meta 13:  

 13.2 - Institucionalizar parcerias para desenvolver programas de composição 

de acervo digital de transferência bibliográfica e audiovisual para os cursos de 

pós-graduação, assegurando o acesso a toda população.  

 
 

Estratégias da Meta 14:  

 14.1 - Estabelecer parcerias com as IES, públicas e privadas, objetivando a 

promoção da reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do 

estudante, dividindo a carga horária em formação geral, formação da área do 

saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de 

informação e comunicação em articulação com a base nacional comum dos 

currículos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.  

 
 

Estratégias da Meta 16:  

 16.2 - Estabelecer, a partir de 2015, parcerias com as IES públicas e 

privadas, para oferta de formação que possibilitem a ampliação no número de 

matrículas dos profissionais e trabalhadores da educação, em efetivo 

exercício, da Rede Pública de São Luís, da cidade e do campo, em cursos de 

pós-graduação lato sensu, na modalidade presencial ou à distância;  

 16.4 - Estabelecer, a partir de 2015, parcerias com as IES públicas e 

privadas, para oferta de formação que possibilitem a ampliação no número de 
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matrículas dos profissionais e trabalhadores da educação, em exercício, da 

Rede Pública de São Luís, da cidade e do campo, em cursos de pós-

graduação Stricto Sensu; 

 16.5 - Articular, a partir de 2015, parcerias com as IES, objetivando a 

realização de cursos de especialização e mestrado nas áreas de 

alfabetização, letramento e linguística para os professores (as), 

coordenadores pedagógicos e integrantes da equipe técnica da Semed que 

trabalham diretamente com a alfabetização, preferencialmente para os 

docentes em efetivo exercício. 
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 
 

As entrevistas obedecerão a um roteiro semiestruturado, composto por 3 blocos 

respondendo as três questões levantadas na Tese: 

 

 

a) Parceria ONG/Instituições-escolas públicas pontos positivos, negativos, 

dificuldades, vantagens e desvantagens. 

 

 

b) Percepções dos coordenadores e gestores sobre as relações entre escola 

pública e ONGs/Instituições, bem como, a qualidade do ensino nas escolas 

públicas. 

 

 

c) Comentários sobre a realização das ações educativas, dinâmica da parceria 

ONG/Instituições–escola pública.  
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE 
 

O TERCEIRO SETOR E A EDUCAÇÃO: PARCERIAS ENTRE AS ESCOLAS PÚBLICAS E 
AS ONGs LOCALIZADAS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS - MA 

 
COORDENADOR DAS ONG’s OU FUNDAÇÕES                                                   

QUESTIONÁRIOS 
 
 

Registro do Entrevistado: 
Data:_________________________ Horário: __________________________ 
Local da entrevista: _______________________________________________ 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo ou Função: ________________________________________________ 
 

1. Primeiras informações sobre a Organização (ONG ou Fundação): 
1.a – Nome da Organização (por extenso) _________________________ 
1.b – Sigla (caso possua) ________________________________________ 
Razão Social: _________________________________________________ 
1.c – Endereço ________________________________________________ 
Bairro:______________________________ Telefone: _________________ 
E-mail: ___________________________ Rede Social: ________________ 
 

2. Informações sobre a Organização: 
2.a – Qual a origem desta Organização? 
(    ) Laica (sem vínculo religioso) 
(    ) Católica 
(    ) Evangélica 
(    ) Espírita 
(    ) Empresa privada 
Outra especificar: ______________________________________________ 
 

2.b – Caso exista algum tipo de ligação com partido político, Movimento social ou 
Religião, especificar:  __________________________________ 
 

2.c – Caso esta Organização esteja credenciada na ABONG ou outra Associação 
Estadual ou Municipal, especificar:  ____________________ 
 

2.d – Esta Organização funciona em quais turnos?  
Matutino (    )               Vespertino (    )                   Noturno (    ) 
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2.e – Quantos alunos são atendidos em cada turno? 
Matutino: _______     Vespertino: _______        Noturno: _______ 
 

2.f – Quanto ao atendimento, esta Organização oferece quais serviços:  
(     ) Lanche ou almoço 
(     ) Uniformes 
(     ) Material didático 
(     ) Transporte 
(     ) Atendimento médico e odontológico 
Outros (especificar): ____________________________________________    
 

2.g – Qual o foco principal de público atendido por esta Organização? (Admite mais de 
uma resposta) 
(     ) Crianças e adolescentes que moram no Centro Histórico 
(     ) Crianças e adolescentes com baixo rendimento escolar 
(     ) Crianças e adolescentes abandonados pelos pais 
(     ) Crianças e adolescentes vindos de famílias com baixa renda 
(     ) Crianças e adolescentes com déficit de atenção 
Outros (especificar): ____________________________________________ 
 

2.h - Quais são as ações educativas promovidas por esta Organização? E qual a 
concepção de educação adotada nos projetos e ações educativas das atividades 
desenvolvidas pela Organização?  

      ___________________________________________________________ 
 
 

2.i – Quais são os conteúdos trabalhados na parceria? 
__________________________________________________________ 

 

3. Informações sobre a estrutura física e funcional da Organização: 
3.a – A Organização possui:  
 
Espaços Físicos Sim Não Quantidade 

Salas de aula    

Biblioteca    

Quadra de esporte    

Sala de Informática    

Sala do Diretor    

Sala do Coordenador     

Sala de vídeo    
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Cozinha    

Dispensa para guardar os alimentos    

Refeitório    

Pátio    

Auditório    

Depósito para guardar os materiais    

 
Outros espaços (especificar): _____________________________________ 

 

4. Informações sobre o funcionamento das atividades e as ações realizadas pela 
Organização: 
4.a – Quais os problemas considerados mais críticos encontrados para operacionalizar 
as ações educativas realizadas pela Organização? (Admite mais de uma resposta) 
(    ) Escassez de recursos financeiros 
(    ) Falta de voluntários 
(    ) Falta de material didático 
(    ) Falta de apoio da família 
(    ) Falta de segurança 
Outros (especificar): ____________________________________________ 

 

4.b – Esta Organização ao desenhar o projeto de parceria desenvolvido no espaço 
escolar público, discutiu e planejou junto com a comunidade escolar ou simplesmente 
apresentou o projeto pronto para execução? 
__________________________________________________________ 
 
 
4.c – Resuma como foi o processo de estabelecimento da parceria com a escola. Tem 
algum documento que formalizou o estabelecimento da parceria? Pode ser 
disponibilizado? 
____________________________________________________________ 
 
 
4.d – Quais as principais dificuldades dos alunos observadas ao longo da parceria? 
(Admite mais de uma resposta) 
(     ) Assiduidade 
(     ) Pontualidade 
(     ) Falta de compromisso com as atividades 
(     ) Falta de interesse 

 Outros (especificar): __________________________________ 
 

     5. Informações voltadas para as parcerias entre as Organizações e escolas: 
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5.a - Qual sua percepção enquanto membro da Organização acerca dessas parcerias, 
suas vantagens e desvantagens? 
___________________________________________________________ 
 

5.b – Dê sua opinião se o trabalho das Organizações em algum momento ocupa o lugar 
do Estado no cumprimento de suas responsabilidades: 

      _____________________________________________________________ 

 

      5.c - Em sua opinião de que forma a relação de parceria entre Organização e escola 
pública contribui para a inclusão e socialização dos alunos?  

       __________________________________________________________ 
 

5.d – Quais as modificações no comportamento e também na aprendizagem e 
desempenho dos alunos ao longo do projeto de parceria?  

      ____________________________________________________________ 

 

5.e - No seu ponto de vista como você avalia esta parceria no processo de ensino 
aprendizagem destes alunos: 
(    ) Positiva                   (     ) Negativa 
Porque: _____________________________________________________ 

 

      5.f - Como você avalia a parceria com a escola pública no que tange aos  seguintes 
aspectos:                                                        

 a) Aprendizagem política dos direitos dos indivíduos cidadãos:  
 ___________________________________________________________ 
 

 b) Capacitação dos indivíduos para o trabalho:  
 ___________________________________________________________ 
 
 

d) Aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem 
com objetivos voltados para a solução de problemas:  

 ___________________________________________________________ 
 
 

e) Aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal, escolar em formas e espaços 
diferenciados:  

       ______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE 
 

O TERCEIRO SETOR E A EDUCAÇÃO: PARCERIAS ENTRE AS ESCOLAS PÚBLICAS E 
AS ONGs LOCALIZADAS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS – MA 

 
                           GESTOR DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
                                            QUESTIONÁRIOS 

        

Registro do Entrevistado: 
Data:_________________________ Horário: __________________________ 
Local da entrevista: _______________________________________________ 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo ou Função: ________________________________________________ 
 

1. Primeiras informações sobre a escola: 
1.a – Nome da Instituição (por extenso) _____________________________ 
1.b – Sigla (caso possua) ________________________________________ 
1.c – Endereço ________________________________________________ 
Bairro:______________________________ Telefone: _________________ 
E-mail: ___________________________ Rede Social: ________________ 
 
 

2. Informações voltadas para as parcerias entre escolas e Organizações: 
2.a - A partir de que ano, sua escola começou a parceria?  

      __________________________________________________________ 
 

     2.b – Qual a nota obtida pela escola no IDEB nesse período e atualmente?  
      ____________________________________________________________ 

 

2.c - Qual sua percepção enquanto gestora de escola pública acerca das parcerias, 
suas vantagens e desvantagens? 
____________________________________________________________ 

 

2.d – Se sua escola teve participação no planejamento das ações realizadas no projeto 
de parceria Ong/Fundação-escola pública? Como isto aconteceu?  
____________________________________________________________ 
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2.e - Dê sua opinião sobre a realização de parcerias na educação pública:  
_____________________________________________________________ 

 

2.f – Quando da atuação das Ong/Fundações em parceria com sua escola quais foram 
as dinâmicas utilizadas que modificaram a rotina escolar?  
_____________________________________________________________ 

 

2.g – No cotidiano da vida escolar qual o impacto das ações educativas realizadas na 
parceria escola-Organização?  
_____________________________________________________________ 

 

2.h - A partir do acompanhamento e também das informações que você recebe dos seus 
alunos nas aulas de reforço escolar, realizado pelos colaboradores das Ongs e 
Fundações, quais diferenças você percebeu na aprendizagem e desenvolvimento dos 
mesmos?  
_____________________________________________________________ 

 

2.i - Quais as principais dificuldades observadas no início e durante a realização da 
parceria? 
____________________________________________________________ 

 

2.j - De que forma os alunos e a comunidade escolar receberam a parceria 
Ong/Fundação-escola pública? 
_____________________________________________________________ 

 

2.k - Em qual disciplina você percebe maior grau de dificuldade de aprendizagem dos 
alunos?  
(     ) Português                (     ) Matemática 
Por que? ____________________________________________________ 
 

2.l - Em qual disciplina você percebe mais interesse e retorno positivo nas aulas de 
reforço escolar realizado na parceria? 
____________________________________________________________ 
 

2.m– Quais são as principais modificações no comportamento e também na 
aprendizagem dos alunos ao longo da parceria?   
____________________________________________________________ 
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2.n - Dê sua opinião no que tange as ações educativas realizadas nesta parceria e de 
que forma estão contribuindo para o melhor desempenho dos alunos e 
consequentemente aumento do IDEB desta escola.   
____________________________________________________________ 
 

2.o - Como você avalia a parceria Ong/Fundação-escola pública? 
____________________________________________________________ 
 
 
3 – Informações sobre a estrutura física e funcional da escola: 

3.a – A escola possui:  
 
Espaços Físicos Sim Não Quantidade 

Salas de aula    

Biblioteca    

Quadra de esporte    

Sala de Informática    

Sala para alunos especiais    

Sala dos professores    

Sala do Diretor    

Sala do Diretor Adjunto    

Sala do Coordenador Pedagógico    

Sala de vídeo    

Sala de reuniões    

Cozinha    

Dispensa para guardar os alimentos    

Refeitório    

Pátio    

Auditório    

Depósito para guardar os materiais    

 
Outros espaços: _______________________________________________ 
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3.b – Esta escola funciona em quais turnos?  
Matutino (    )             Vespertino (    )                  Noturno (    ) 

 

3.c – Quantos alunos estão matriculados nesta escola em cada turno? 
Matutino: _______       Vespertino: ________      Noturno: _________ 
 

3.d – Quantos são os profissionais que trabalham oficialmente nesta escola? 
 
Profissionais Concursados Contratados 

Diretor   

Diretor Adjunto   

Coordenador Pedagógico   

Professores   

Secretária   

Psicopedagogo   

Nutricionista   

Cozinheira   

Merendeira   

Vigilante   

Porteiro   

Auxiliar de serviços gerais   

Outros (especificar função)   

 
Outros: _______________________________________________ 
 
 
4. Informações sobre o funcionamento das atividades escolares: 
4.a – Quais são os problemas considerados mais críticos encontrados pela escola? 
(Admite mais de uma resposta) 
(    ) Escassez de recursos financeiros 
(    ) Falta de merenda escolas 
(    ) Falta de professor 
(    ) Falta de material didático 
(    ) Falta de apoio da família 
Outros (especificar): ____________________________________________ 
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AS UNIDADES DE ENSINO e AS ONGS/FUNDAÇÕES 

 Estrutura e infraestrutura 

 

UEB Bandeira Tribuzzi - A unidade passou por uma grande reforma recentemente 

no final de 2017 e foi entregue totalmente restaurada com melhorias estruturais, novos 

equipamentos e melhores condições de ensino, tal reforma integra o programa Educar Mais. 

As etapas de ensino oferecidas são o ensino fundamental (anos iniciais) e ensino 

fundamental (anos finais). Sua estrutura física é composta por 09 salas de aula, 01 

biblioteca, 01 refeitório, 01 cozinha, 01 quadra de esportes descoberta, 01 laboratório de 

informática, 01 cozinha, 01 despensa, 04 banheiros para os alunos, 01 banheiro para os 

professores, 01 banheiro com chuveiro, 01 refeitório, 01 depósito para guardar merenda 

escolar, 01 sala dos professores, 01 sala do diretor, 01 biblioteca, 01 sala para a secretaria, 

01 pátio descoberto. Quanto aos equipamentos a escola possui ventilador em todas as salas 

de aula, 01 bebedouro, 02 computadores para os administrativos, 01 TV, 01 DVD, 01 antena 

parabólica, 01 copiadora, 01 retroprojetor, 01 impressora, 01 aparelho de som, 01 data 

show, 01 câmera fotográfica, 01 filmadora, 07 computadores no laboratório de informática 

(todos funcionando). A escola disponibiliza internet banda larga para todos os professores, 

bem como, para os alunos no laboratório de informática. A alimentação escolar é ofertada 

aos alunos durante o intervalo das aulas em ambos os turnos (são oferecidas refeições a 

base de arroz, feijão, carne, peixes, frutas e legumes). Atualmente a escola atende 200 

alunos no turno matutino e 180 no turno vespertino. Nesta escola todos os alunos utilizam 

livros didáticos fornecidos pelo MEC, bem como uniformes (calça, camiseta, tênis, meia e 

mochila) fornecidos pela Prefeitura Municipal no início do período letivo. A biblioteca é 

grande e bem espaçosa, com 04 mesas redondas com 06 cadeiras, é climatizada, possui 

um grande acervo em boas condições de uso, livros atualizados, diversificados. No entanto 

observamos que estes livros estão bem danificados, pela falta de cuidado por parte de 

alguns alunos. A comunidade, pais, alunos e professores tem por hábito fazerem o mutirão 

do livro no final do ano letivo, arrecadando livros didáticos utilizados pelos alunos durante o 

ano e em boas condições de usos, doando para a escola. O seu quadro atual de pessoal 

conta com 15 professores no turno matutino e 13 professores no turno vespertino, 01 

diretora geral, 01 coordenadora pedagógica, 01 diretora adjunto, 01 secretária, 02 

cozinheiras, 02 auxiliares de serviços gerais, 02 vigias e 02 porteiros. A escola possui boa 

infraestrutura e dispõe de; água encanada da rede pública, energia da rede pública, rede de 

esgoto tratada, coleta de lixo seletiva periódica, internet banda larga e merenda escolar. A 

escola desenvolve o projeto de coleta seletiva de lixo, disponibilizando no pátio lixeiras 

coloridas. A equipe de professores realiza campanhas de sensibilização nas turmas 
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periodicamente, incentivando os alunos a participarem das atividades. Fonte: 

https://www.saoluis.ma.gov.br/semed, https://www.educacao.cc/escolas/municipal-sao-luis-

ma, https://www.qedu.org.br/cidade-sao-luis/ideb-por-escolas, Entrevistas e Questionários. 

 

UEB Alberto Pinheiro - Depois de passar por uma reforma total no ano de 2015, no 

início de 2016 a U.E.B Alberto Pinheiro, que tem 85 anos de fundação, considerada uma 

das mais importantes e tradicionais escolas públicas municipais de São Luís, voltou a 

oferecer um ensino de qualidade e responsabilidade (palavras da diretora).  Foi entregue 

pelo prefeito com salas climatizadas e toda infraestrutura necessária para garantir conforto 

para professores e alunos e melhoria no processo ensino e aprendizagem.  Sua estrutura 

física é considerada uma das maiores da cidade de São Luís, são 32 sala de aula 

funcionando, 01 quadra de esporte coberta, 01 pátio descoberto, 01 biblioteca, 01 sala de 

professores, 01 sala do diretor, 01 sala para secretaria, 01 refeitório, 01 cozinha, 01 depósito 

para guardar livros e materiais esportivos, 01 estacionamento, 06 banheiros para os alunos, 

01 banheiro para os professores, 01 laboratório de informática, 01 sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado - AEE. A escola possui 

ventiladores em todas as salas de aula e ar condicionado nas salas do diretor, professores e 

no laboratório de informática. 02 bebedouros, cadeiras boas e novas em todas as salas de 

aula. O seu quadro pessoal possui 75 professores, 01 diretora geral, 01 diretor adjunto, 01 

secretaria, 02 administrativos, 04 auxiliar de serviços gerais, 02 cozinheiras, 02 serventes, 

02 vigias e 02 porteiros. Atualmente, a escola oferece aulas nos três turnos, distribuídos da 

seguinte forma; 280 alunos no turno matutino (Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Menor), 260 alunos no turno vespertino (Fundamental Maior) e 150 alunos no turno noturno 

(Educação e Jovens e Adultos – EJA - Supletivo). Todos os alunos utilizam livros didáticos 

fornecidos pelo MEC, bem como uniforme (calça, camiseta, tênis, meia e mochila) fornecido 

pela Prefeitura Municipal de São Luís anualmente no início do período letivo. A biblioteca, 

bem como, o laboratório de informática são bem equipados, espaçosos e bem utilizados 

pelos professores e alunos. Sua infraestrutura é excelente; oferece merenda escola de 

qualidade para os alunos nos três turnos (arroz, feijão, carne, frango, peixe, frutas e 

legumes), e os alunos tem o direito de repetirem a refeição), rede de esgoto da rede pública, 

água encanada da rede pública, energia elétrica da rede pública, coleta seletiva do lixo 

diariamente, internet banda larga disponibilizada na salas dos professores, laboratório de 

informática e biblioteca. Quanto aos equipamentos a escola possui; Computadores 

administrativos, computadores na sala de informática, 05 bebedouros (04 funcionando e 01 

parado em manutenção), 02 TVs, 01 DVD, 01 Retroprojetor, 01 Impressora, 01 Aparelho de 

som, 01 Projetor multimídia (data show), 01 Câmera fotográfica, 01 Filmadora. Fonte: 
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https://www.saoluis.ma.gov.br/semed, https://www.educacao.cc/escolas/municipal-sao-luis-

ma, https://www.qedu.org.br/cidade-sao-luis/ideb-por-escolas, Entrevistas e Questionários. 

 

UEB Justo Jansen - A sua estrutura física é composta por 7 salas de aula, 01 sala 

do diretor, 01 sala para os professores, uma cozinha, 01 dispensa para armazenar a 

merenda escolar, 01 biblioteca, 01 depósito, 02 banheiros, 01 banheiro adaptado e 

adequado aos alunos com necessidades especiais e mobilidade reduzida, 01 pátio grande 

coberto. Rampas de acesso à todas as dependências da escola. No que toca os 

equipamentos, a escola possui ventiladores em todas as salas, 02 computadores 

administrativos, 01 TV, 01 DVD, 01 parabólica, 01 retroprojetor, 01 aparelho de som, 01 

projetor multimídia (data show), 01 bebedouro, 01 bebedouro adaptado. O seu quadro 

pessoal é composto por 01 diretor, 01 diretor adjunto, 15 professores, 01 secretaria, 01 

administrativo, 01 cozinheiras, 01 vigias e 02 porteiros. Hoje, a escola tem 150 alunos 

matriculados no turno matutino (Educação Infantil e Ensino Fundamental Menor), 140 alunos 

no turno vespertino (Ensino Fundamental Maior) e somente 100 alunos no turno matutino 

(Educação de Jovens e Adultos – EJA). Os alunos fazem uso dos livros didáticos fornecidos 

pelo MEC, bem como uniformes (calça, camiseta, tênis, meia e mochila) fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de São Luís. Quanto a infraestrutura da escola; possui internet banda 

larga, água filtrada da rede pública, energia elétrica da rede pública, rede de esgoto da rede 

pública, coleta de lixo seletivo. Esta escola, dentre as seis pesquisadas, foi a que 

apresentou maiores problemas no quesito segurança, observou-se uma certa fragilidade 

neste ponto, devido à facilidade de acesso ao interior da escola. Qualquer um entra sem dar 

grandes satisfações ao porteiro, basta pedir para entrar na escola, e ele prontamente abre o 

portão, sem pedir sequer um documento de identificação. Por outro lado, observamos um 

ponto bem positivo, tendo em vista ao espaçoso pátio coberto que a escola possui, a UEB 

encontra-se sempre aberta aos finais de semana para a comunidade. E frequentemente o 

espaço é cedido para reuniões, bingos recreativos, feiras de artesanato da comunidade, 

campanhas de vacinação e festinhas do grupo de mães, grupo de jovens, escoteiros,  

bombeiros mirins e da igreja. Com isso, notou-se um bom envolvimento e bom 

relacionamento entre os gestores, professores e pais de alunos. Fonte: 

https://www.saoluis.ma.gov.br/semed, https://www.educacao.cc/escolas/municipal-sao-luis-

ma, https://www.qedu.org.br/cidade/sao-luis/ideb-por-escolas, Entrevistas e Questionários. 

 

UEB Luís Serra - Possui a segunda menor estrutura física dos seis 

estabelecimentos de ensino pesquisado, funcionando com apenas cinco salas de aulas, 

todas possuem ventiladores de teto, quadro negro e carteiras em quantidade suficiente para 
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os alunos. Banheiros com chuveiros, almoxarifado, cozinha, dispensa para guardar e 

armazenar os alimentos, sala da diretora, possui um pátio descoberto, local este onde as 

aulas de Educação Física são realizadas, tendo em vista que a escola não dispõe de 

quadra. Possui apenas 01 bebedouro em condições de uso, os outros dois encontram-se 

quebrados. A biblioteca está localizada em uma sala ao lado da secretaria, observou-se que 

a mesma permanece o tempo todo fechada, quando existe a necessidade de o professor 

utilizar este espaço com seus alunos, ou mesmo um aluno sozinho querendo fazer uma 

pesquisa, faz-se necessário comunicar com antecedência à secretária e solicitar as chaves. 

Este espaço também é utilizado para guardar os equipamentos da escola; 01 televisão, 01 

caixa de som, 01 som e 01 DVD, 02 computadores administrativos, 01 retroprojetor, 01 

impressora. Por medida de segurança a chave da biblioteca fica guardada na sala da 

direção. Segundo relatos da diretora a referida escola já foi alvo de ladrões e vândalos duas 

vezes, por este motivo ela é toda protegida por grades de ferro, fugindo um pouco do padrão 

das faixadas das demais escolas da rede municipal, falado e exemplificado em foto no 

capítulo III, e por esse motivo de insegurança constante a escola possui vigilância 24 horas. 

Atualmente a UEB dispõe de 12 professores no turno matutino, e 11 no turno vespertino, 01 

diretor, 01 diretor adjunto, 01 cozinheira, 01 merendeira (pessoa que serve o lanche aos 

alunos), 03 vigias, 01 administrativo. Nesta escola todos os alunos utilizam livros didáticos 

fornecidos pelo MEC, bem como uniformes (calça, camiseta, tênis, meia e mochila) 

fornecidos pela Prefeitura Municipal. Atualmente a escola oferece as seguintes etapas de 

ensino; turmas do Fundamental menor no turno matutino com 109 alunos, e o Fundamental 

maior no turno vespertino com 92 alunos matriculados. Sua infraestrutura dispõe de: 

merenda escolar para todos os alunos, água da rede pública, 01 poço artesiano, energia 

elétrica e sistema de esgoto da rede pública, coleta de lixo seletivo e internet. Fonte: 

https://www.saoluis.ma.gov.br/semed, https://www.educacao.cc/escolas/municipal-sao-luis-

ma, https://www.qedu.org.br/cidade/sao-luis/ideb-por-escolas, Questionários e Entrevistas. 

 

UEB Maria Rocha - A estrutura física da escola dispõe de 06 salas de aula, 01 sala 

dos professores, 01 sala da diretora, 01 laboratório de informática, 01 banheiro, 01 banheiro 

adaptado e projetado para o aluno portador de necessidades especiais ou mobilidade 

reduzida, rampas de acesso em toda escola, 01 cozinha, 01 biblioteca, 01 dispensa 

pequena para armazenamento dos alimentos dos alunos, 01 almoxarifado, 01 sala de 

recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado – AEE equipada com 

tapetes coloridos, TV, DVD, caixa de som, brinquedos, livros e jogos lúdicos que trabalham 

o aparelho locomotor e cognitivo do aluno (dominós, cubos e outras formas geométricas, 

esquema corporal, mapas, quebra-cabeças, livros de histórias infantis, instrumentos 
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musicais, fantoches, blocos lógicos, ábaco aberto e fechado, alfabeto em madeira com 40 

peças, alfabeto silábico em madeira com 150 peças, animais de encaixe e baú pedagógico 

com jogos), todo este material é utilizado no sentido de auxiliar os professores no 

desenvolvimento de atividades lúdicas e potencializadoras do aprendizado destes alunos 

especiais. A escola não disponibiliza de quadra e nem pátio para as atividades de educação 

física e as atividades recreativas dos alunos. Em sua infraestrutura a UEB dispõe de; 

alimentação escolar de qualidade para todos os alunos, água filtrada da rede pública, 

energia da rede pública, esgoto da rede pública, coleta de lixo seletiva periódica, internet 

banda larga e parabólica. A escola possui em seu quadro docente 10 professores no turno 

matutino, e 09 no turno vespertino, 01 diretora, 01 secretária, 01 administrativo, 01 

cozinheira, 01 servente, 01 auxiliar operacional, 01 vigia e 01 porteiro. No que se refere aos 

equipamentos, apesar da escola ser bem pequena, no entanto, é bem equipada 

disponibilizando; 02 computadores administrativos, ventiladores em todas as salas, 01 

bebedouro adulto, 01 bebedouro infantil, 08 computadores na sala de informática, 01 TV, 01 

DVD, 01 retroprojetor, 01 impressora, 01 aparelho de som, 01 projetor multimídia (data 

show), 01 câmera fotográfica, 01 filmadora. Os alunos fazem uso dos livros didáticos 

fornecidos pelo MEC, bem como uniformes (calça, camiseta, tênis, meia e mochila) 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de São Luís. Observou-se de todas as escolas 

pesquisadas, esta UEB é a que atende com maior qualidade os alunos portadores de 

necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida, tendo em vista sua estrutura física, 

simples, porém condizente com as urgências dos casos, bem como, pela sensibilidade dos 

funcionários, do porteiro a diretora são de uma delicadeza e atenção ímpar com a questão 

da inclusão e participação destes alunos. Observamos várias atividades sendo 

desenvolvidas, realizadas ao longo das nossas visitas de observação, o cuidado, a 

preocupação e a paciência destinados a estes alunos foi sempre o mesmo. Fonte: 

https://www.saoluis.ma.gov.br/semed, https://www.educacao.cc/escolas/municipal-sao-luis-

ma, https://www.qedu.org.br/cidade/sao-luis//ideb-por-escolas, Questionários e Entrevistas. 

 

UEB Ministro Mário Andreazza - A escola Ministro Mário Andreazza possui uma 

grande estrutura física, suas dependências são; 15 salas de aula, 01 sala da diretora, 01 

sala de professores, 01 sala dos administrativos, 01 sala da secretária, 01 cozinha, 02 

banheiros, 01 banheiro adaptado para os alunos com mobilidade reduzida, 01 despensa 

para guardar os mantimentos, 01 almoxarifado, 01 quadra de esportes descoberta, 01 pátio 

coberto, 01 laboratório de informática, 01 sala de leitura, 01 grande área verde localizada na 

lateral da escola, que serve de campinho, espaço utilizado para as aulas de educação física 

em dias de sol. Dispõe de boa infraestrutura; água filtrada da rede pública, energia elétrica 
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da rede pública, esgoto da rede pública, lixo destinado a coleta periódica da COLISEU65, 

internet banda larga, alimentação escolar. Considerada uma das escolas mais bem 

equipadas da rede dispondo de; ventiladores em todas salas, ar condicionado no laboratório 

de informática, salas do diretor, professores e secretária, 02 computadores administrativos, 

10 computadores no laboratório de informática (todos funcionando), 01 TV, 01 DVD, 01 

copiadora, 01 retroprojetor, 01 impressora, 01 projetor multimídia (data show), 01 câmera 

fotográfica, 01 filmadora, 02 bebedouros, 01 bebedouro adaptado. Em seu quadro de 

funcionários a escola conta com 45 professores no turno matutino, 41 professores no turno 

vespertino e 20 professores no turno noturno, 01 diretora, 01 secretária, 01 cozinheira, 04 

auxiliares de serviços gerais, 02 vigias, 02 porteiros. A escola trabalha com sua capacidade 

máxima de atendimento aos alunos, tendo em vista que as salas de aula comportam 30 

alunos por turma, totalizando 450 alunos no turno matutino, 450 no turno vespertino, 900 

alunos matriculados somente no ensino fundamental primeiro e segundo ciclos. A noite 

somente 105 alunos estão regularmente matriculados e frequentando a Educação de 

Jovens e Adultos. Nesta escola todos os alunos utilizam livros didáticos fornecidos pelo 

MEC, bem como uniformes (calça, camiseta, tênis, meia e mochila) fornecidos pela 

Prefeitura Municipal. Esta escola também desenvolve o projeto de coleta seletiva de lixo, 

disponibilizando no pátio lixeiras coloridas. Fonte: https://www.saoluis.ma.gov.br/semed, 

https://www.educacao.cc/escolas/municipal-sao-luis-ma, Entrevistas, Questionários e 

https://www.qedu.org.br/cidade/5297-sao-luis/ideb/ideb-por-escolas. 

    

          Fundação José Sarney - Sediada num prédio tombado pela UNESCO, construído no 

século XIX pelos índios e escravos, para ser um convento de Ordem dos Mercedários, por 

isso o nome Convento das Mercês, de origem católica permanecendo até os dias de hoje 

com uma forte influência em suas ações. Possui uma grande estrutura física de área 

construída, a maior de todas as Fundações que pesquisamos. Quatro auditórios no andar 

superior, dois deles abrigam o acervo do Museu da Fundação da Memória Republicana - 

FMRB, 10 salas espaçosas climatizadas, 01 sala de informática, 01 sala de dança, 01 sala 

de artes plásticas, banheiros nos dois pisos, 02 banheiros adaptados, 01 biblioteca, 01 

cantina, 01 pátio aberto localizado ao centro do prédio com capacidade para cinco mil 

pessoas, 01 estacionamento na parte da frente e 01 estacionamento nos fundos do prédio. 

Destaca-se no cenário ludovicense pela imponência de sua estrutura física, compondo o 

guia turístico da cidade, tornando-se parada obrigatória dos turistas e visitantes. A instituição 

quando visitada pela primeira vez, no início de 2015, encontrava-se em processo de 
                                                        
65 Companhia de Limpeza e Serviços Públicos de São Luís – COLISEU. Disponível no site: 
https://www.planetabrasileiro.com/ 
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mudança de nome para Fundação da Memória Republicana Brasileira. Bem como, estava 

passando por um momento delicado, de transição de governo do estado do Maranhão, o 

que afetava diretamente toda a hierarquia da instituição. Tendo em vista que, grande parte 

dos cargos de gestores, coordenadores e colaboradores, eram funcionários estaduais 

cedidos pelas Secretarias de Educação, Turismo e Cultura. Possui um quadro de 

funcionários grande, tendo em vista o tamanho de sua estrutura e o número de atividades 

oferecidas. Dispõe de excelente infraestrutura; água filtrada da rede pública, energia elétrica 

e esgoto da rede pública, lixo destinado a coleta periódica, coleta seletiva de lixo, internet 

banda larga, wi fi disponibilizada em todo o prédio. O seu quadro de funcionários e 

voluntários é bem grande, 27 funcionários cedidos de órgãos do estado, 15 monitores 

contratados pelo estado, 15 voluntários, 8 auxiliares de serviços gerais, 8 vigias noturnos e 6 

seguranças nos turnos matutino e vespertino. Possui equipamentos de primeira qualidade. 

Fonte: Entrevista, https://pt.wikipedia.org/wiki/FundacaodaMemoriaRepublicanaBrasileira, 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1945849-fundacao-com-acervo-do-ex-

presidente-jose-sarney-se-deteriora-em-sao-luis.shtml e Questionários. 

 

Associação dos Amigos do Bom Menino das Mercês - Fundada em 1993 pelo 

então presidente da república José Sarney, quando o mesmo visitou o Centro Histórico de 

São Luís, e em conversa com o então Secretário Aluízio Abreu, percebeu muitas crianças 

fora da escola, nas ruas, e falou “vamos ver o que podemos fazer pra tirar essas crianças da 

rua... Ah! Tenho uma ideia, uma escolinha de música cidadã, mas só participará quem 

estiver na escola e com boas notas” (palavras do coordenador da Associação José 

Raimundo da Silva). 83 crianças devidamente matriculadas e frequentando a escola foram 

inscritas na escolinha de música, com dois objetivos tocar um instrumento musical e 

melhorar as notas, pois percebeu-se um grande numero de reprovações entre os alunos. 

Por 10 anos funcionou num auditório do Convento das Mercês. A escola de música cresceu 

tanto, que em 2012 nasceu a Associação dos Amigos do Bom Menino das Mercês, ganhou 

um prédio próprio do governo do estado do Maranhão, onde funciona até hoje. Sua estrutura 

física é boa e está em boas condições de conservação, tendo em vista, ser um prédio do 

século passado, e ainda conservar suas características originais como o sobrado com 

assoalho de madeira. Dispõe 10 salas climatizadas, 01 cozinha, 01 refeitório, 02 salas 

administrativas, 01 sala do coordenador, 01 pátio descoberto, 01 auditório, 03 banheiros. 

Possui boa infraestrutura; água filtrada da rede pública, energia elétrica e esgoto da rede 

pública, lixo destinado a coleta periódica, internet banda larga, wi fi disponibilizada em todo 

o prédio. Seus equipamentos são todos doados, os instrumentos musicais utilizados nas 

aulas foram doações, 80% novos e 20% de segunda mão. O lanche oferecido quando das 
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aulas de música e de reforço também são doações. O estado doou um ônibus jardineira 

para a Associação, utilizado para transportar os alunos, bem como, para apresentações nos 

períodos festivos da cidade. Possui em eu quadro de funcionários/colaboradores; 15 

professores de música (ex-alunos) e 15 professores para as aulas de reforço, todos estes 

voluntários. 02 vigias, 01 cozinheira, 02 auxiliares de serviços gerais, 01 coordenador geral, 

01 secretário e 01 motorista. Parte desta equipe citada por último é cedida pela Secretaria 

de Cultura do Estado e Secretaria de Educação – SEDUC, os demais são pais e mães 

voluntários que moram no entorno da Associação e/ou em bairros adjacentes. Fonte: 

https://bandadobommenino.wordpress.com/author/bommenino, Questionários e Entrevistas. 

 

 Fundação Nassif Michael - A Fundação Nassif Michael é pessoa jurídica de direito 

privado, de fins não lucrativos, com total autonomia administrativa e financeira. Criada em 

1988 com a missão de promover e difundir a educação e cultura, preservar a memória e 

valorizar nosso patrimônio. Tendo em vista sua constante atuação e permanente 

compromisso de favorecer o acesso ao conhecimento e educar para a sedimentação dos 

valores de cidadania, a Fundação foi reconhecida como entidade de utilidade pública, a 

nível estadual e municipal, estando oficialmente registrada junto ao Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), por contribuir com a melhoria dos resultados escolares dos 

alunos participantes de suas ações. Com o desejo cada vez mais firme de trabalhar pela e 

para a educação, associando sua visão de que a cultura é primordial para o crescimento do 

nosso estado, com isso, a Fundação pretende através de suas ações utilizar seus meios de 

comunicação, assim como os meios de comunicação de parceiros que estejam disponíveis 

e dispostos a contribuir na veiculação de várias campanhas de educação, como por 

exemplo; a campanha de doação de livros usados para as escolas. Funciona num prédio 

próprio, um casarão de dois andares, adquirido pela família Nassif Michael há três décadas, 

conservando todas as características do século passado. Sua estrutura física é boa, todos 

os espaços são utilizados diariamente nas ações oferecidas; aulas de reforço, computação, 

leitura e gramática, redação e pintura. Dispõe de 07 salas climatizadas, 01auditório, 01 

biblioteca pequena, 01 sala de reunião, 03 salas para os administrativos, 01 sala para o 

coordenador, 01 sala para o diretor, 01 cozinha, 01 sala de informática, 01 sala de recurso 

áudio visual, 01 estacionamento e 01 pátio aberto. Possui boa infraestrutura; água filtrada da 

rede pública, energia elétrica e esgoto da rede pública, wi fi disponibilizada em todo o 

prédio, realiza o recolhimento do lixo, separando em lixeiras apropriadas, principalmente as 

baterias e pilhas descartáveis, para dar o destino correto e evitar contaminação do meio 

ambiente. Todos os espaços são bem equipados; mesas, cadeiras, quadros negros, 

bebedouros, computadores, impressoras e material didático para as ações. Seu quadro de 
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funcionários possui 8 efetivos em regime de CLT e carteira assinada, 15 voluntários nas 

mais diversas áreas (professores, arte educadores, artista plástico), 02 vigias, 01 

programador visual, 01 coordenador, 01 diretor, 02 auxiliares de serviços gerais e 01 

secretária. A Fundação desenvolve no momento os projetos: Coral canto arte infantil 

curumim, Brincar e criar é só começar, Desenho Animado, Reforço Escolar (leitura, escrita e 

gramática). Fonte: http://www.fundacaonassifmichael.org.br/site/home, Questionários e 

Entrevistas.  

  

Centro de Cultura Afro (CCA) - O CCA foi fundado em 30 de agosto de 1980 por 

um grupo de pessoas negras engajadas na militância política e cultural das lutas pelos 

direitos e espaços da população negra no estado, e registrada no ano de 1992. A instituição 

é constituída como uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, tendo como 

missão a conscientização política e cultural e religiosa para resgatar a identidade étnica 

cultural e autoestima do povo negro viabilizando ações que contribuam com a promoção de 

sua organização em busca de cidadania, combatendo todas as formas de racismo e 

promovendo os direitos da população negra no Maranhão. O que permite que as ações 

desenvolvidas abranjam diversas áreas. Tem como principal objetivo a conscientização 

política e cultural no intuito de fortalecer a identidade étnica e autoestima dos 

afrodescendentes do Estado. O grupo tem como sede, desde 1994, um edifício histórico, 

onde funcionou um depósito de pólvora em meados do século XVII e posteriormente um 

mercado de escravos no século XVIII. O Centro realiza suas atividades a partir de diversas 

frentes, na área da formação e educação em escolas e universidades da rede pública de 

São Luís, bem como, atividades de formação e reforço escolar dentro do ensino formal, em 

parceria com as escolas públicas. A outra frente são os eventos, palestras e seminários de 

conscientização. Destacamos a Semana do Negro no Maranhão, realizado no dia 13 de 

maio, data simbólica para se combater o racismo, nesse dia comemora-se o Dia nacional de 

denúncia contra o racismo. Todas as atividades desenvolvidas e realizadas pelo CCA, tem 

como finalidade a criação de locais e espaços de lutas e respeito à diversidade cultural e 

racial no Maranhão. Sua estrutura é simples, possui dois salões grandes onde são 

realizadas as oficinas de dança afro, percussão e capoeira, 02 banheiros, 01 sala do 

coordenador, 01 sala de informática, 01 pátio descoberto, 01 quintal onde frequentemente 

realizam comemorações, aniversários, churrascos etc. Sua infraestrutura também é simples, 

porém atende as necessidades da instituição; água filtrada da rede pública, energia elétrica 

e esgoto da rede pública, wi fi disponibilizada em todo o prédio, coleta de lixo diariamente. 

Possui rampa de acesso para cadeirantes. Atualmente a instituição conta com uma equipe 

vasta de profissionais ligados à assistência social, educação, advocacia, psicologia, 
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antropologia, danças, música, entre outros. São profissionais voluntários que atendem uma 

vez por semana as demandas e necessidades da Instituição. Entre os profissionais temos; 

01 assistente social, 01 advogado, 01 psicólogo, 01 antropólogo, 02 professores de dança 

afro, 01 professor de capoeira, 01 professor de música (percussão), 04 professores de 

reforço (português e matemática), 01 professor de informática, 01 auxiliar de serviços gerais, 

01 vigia. Os espaços oferecem mobília simples de madeira rústica, ventiladores em todos os 

espaços, 02 mesas grandes, 01 bebedouro, 03 computadores, 01 impressora. Fonte: 

http://www.afreaka.com.br/notas/centro-de-cultura-afro, Questionários, Entrevistas e 

http://culturadigital.br/mnupe/category/centro-de-cultura-afro, Questionários e Entrevista. 

 

O Instituto Laboro & Arte - É um laboratório de expressões artísticas, conhecido 

como um grupo artístico independente, fundado em 1980, que realiza trabalhos educativos e 

culturais desenvolvidos em São Luís, nas áreas de teatro, dança, música, capoeira, artes 

plásticas, fotografia e literatura. O grupo está sediado num casarão colonial de dois andares 

localizado no centro histórico da cidade de São Luís, onde desenvolve todas as suas 

atividades permanentes: oficina de literatura e letramento, oficina de dança, oficinas de 

teatro, oficina de ritmos populares do Maranhão, mantém uma escola de Capoeira, com 

várias turmas formadas. Mais de 30 anos de luta e dedicação em prol da cultura e educação 

em São Luís, bem como, em toda região metropolitana, abrangendo os municípios da 

grande ilha; São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. Em 1986 o Instituto começou 

a abraçar uma nova frente de atividades; a teatralidade, teatro, música e dança nas escolas 

públicas da circunvizinhança, nos períodos de festa tais como; carnaval, festejos juninos e 

festas natalinas, com isso, desenvolviam eventos e espetáculos realizados pelo grupo 

durante todo o ano. Destacamos a parceria com o Programa de capacitação solidária, 

promovido pela Secretaria de Municipal de Educação (SEMED), nos anos 1999, 2000 e 

2002 desenvolvido nas escolas públicas do Centro a cidade, trabalhando crianças e jovens 

que viviam em situação de vulnerabilidade social. Sua estrutura possui grandes salões no 

segundo piso onde são realizadas as oficinas de dança e capoeira, 02 banheiros, 01 sala de 

estudo, 01 sala do coordenador, 01 quintal também descoberto onde eventualmente 

realizam saraus e o tambor de crioula. Sua infraestrutura atende as necessidades da 

instituição; água filtrada da rede pública, energia elétrica e esgoto da rede pública, wi fi, 

coleta de lixo diariamente. Em seu quadro de pessoal a instituição conta com uma equipe de 

profissionais ligados as artes plásticas, arte educadores, educação, danças, música, entre 

outros. Dentre os profissionais existem os voluntários que atendem uma vez por semana e 

os profissionais pagos pela própria instituição. Não sabemos o quantitativo exato de quem é 

remunerado e quem é voluntário.  Entre os profissionais temos; 02 professores de dança, 01 



197 

 

 

professor de capoeira, 04 professores de reforço (português e matemática), 02 auxiliares de 

serviços gerais, 01 vigia. Os espaços disponibilizam o mínimo de mobília, tendo em vista a 

necessidade dos salões estarem livres para as atividades de dança, teatro e capoeira, 

ventiladores em todos os espaços, 01 bebedouro, 02 computadores. Todas as 

características históricas e seculares estão preservadas em sua estrutura física, desde a 

fachada em azulejos portugueses até os assoalhados de madeira. Fonte: 

http://culturadigital.br/mnupe/category/maranhao, Questionários e Entrevista. 

 

Instituto Pelotão Mirim - O Instituto de Desenvolvimento Comunitário e Social 

Pelotão Mirim - MA, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos que desenvolve 

suas atividades socioeducativas, cultural e educacional para crianças e adolescentes, bem 

como, seus familiares, e a comunidade. O Instituto nasceu após uma conversa informal 

entre três pessoas, dessa conversa partiu a ideia de colocar em prática este projeto, após 

uma reunião ficou resolvido a implantação do projeto Pelotão Mirim, com o objetivo de 

sensibilizar crianças, adolescentes e seus familiares da importância da interação social, na 

participação ativa das atividades por meio no qual estavam inseridos. O instituto iniciou suas 

atividades no dia 05 de Outubro de 2013, contribuindo com as instituições de ensino na boa 

formação do caráter do participante direto, e que o mesmo possa estar preparado para 

enfrentar os desafios de um mundo de desigualdade social e tão carente de respeito pelo 

ser humano. Para ingressar e permanecer no Pelotão Mirim o aluno deve estar devidamente 

matriculado, frequentado a escola com notas boas e apresentar um bom comportamento 

dentro e fora do ambiente escolar. De todas as instituições sem fins lucrativos, esta é a que 

apresenta a menor estrutura física, localizada num prédio pequeno e bem simples, no 

entanto sua infraestrutura é igual as demais dispondo de: água filtrada, energia elétrica e 

esgoto da rede pública, wi fi, coleta de lixo diariamente, poço artesiano. O espaço também é 

pequeno, funciona numa casa cedida pela prefeitura municipal de São Luís, 01 salão 

grande, 02 salas para atividades, 01 sala para coordenação, 01 cozinha, 01 banheiro, 01 

área externa descoberta. Seu quadro de pessoal dispõe de 01 coordenador, 01 secretária, 

04 voluntários (professores de matemática e português), 02 voluntários (cozinheira e 

servente), 01 voluntário (que realiza a limpeza diariamente), 02 voluntários (captadores de 

parceiros e responsável pelas visitas as escolas). Os espaços oferecem; mesas e cadeiras 

na salinha de reforço, 01 computador, 01 bebedouro, 01 TV, 01 aparelho de som, apenas 01 

ventilador funcionando no salão grande, os outros 02 estão quebrados. Fonte: 

http://institutopelotaom.blogspot.com, Questionários e Entrevista. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

_________________________________________________________________ 
 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
Nome:............................................................................................................................ 
Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino             Data Nascimento: ........../........../........  
Endereço:......................................................................................................................  
Bairro:............................................... Cidade:....................................... Estado:............ 
Telefone: (.....)......................................... E-mail: .......................................................... 
 
Título do Protocolo de Pesquisa: O Terceiro Setor e a Educação:  
Parcerias entre as escolas públicas e as ONG’s localizadas no Centro Histórico de 
São Luís – MA. 
 
Subárea de Investigação: Ciências Humanas - Educação 
 
Pesquisador responsável:  
Katana de Fátima Diniz Boaes – Universidade Estácio de Sá (UNESA) 
Rua Equador – Residencial Ipês, N° 10, Olho DÁgua, São Luís – MA.  
Telefone: (21) 983975483  
E-mail: katanafdb@hotmail.com 
 
Orientadora: 
Professora Dra. Wania Regina Coutinho Gonzalez  
Universidade Estácio de Sá (UNESA) 
Telefone: (21) 22069742  
E-mail: waniagonzalez@gmail.com  
 
Avaliação do risco da pesquisa:  
(X) Risco Mínimo (  ) Risco Médio (  ) Risco Baixo (  ) Risco Maior  
 
Objetivos e Justificativa:  
O objetivo principal deste trabalho é analisar se as ações educativas realizadas 
pelas ONG’S em parceria com as escolas públicas localizadas no Centro Histórico 
de São Luís, estão contribuindo para uma melhor qualidade do ensino na rede oficial 
e possível aumento do IDEB. Como objetivos específicos sugerimos: Verificar como 
as escolas participam dessas parcerias; Analisar qual o nível de intervenção dos 
gestores nas atividades educativas; Observar se a parceria terceiro setor e escola 
pública contribui para a melhoria dos indicadores do IDEB. Este projeto de tese 
buscará contribuir para a superação desta lacuna na pesquisa acadêmica, em 
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virtude da escassez de estudos na região nordeste, principalmente no estado do 
Maranhão, em especial na cidade de São Luís, que priorizem uma análise sobre as 
relações de parceria na esfera da educação pública, que contemplem as 
articulações entre a escola formal e os espaços não formais mediante a identificação 
das potencialidades dessa inovação no campo educacional. Este trabalho justifica-
se pela necessidade de dar visibilidade às ações educacionais desempenhadas 
pelas ONG’S em nosso país, principalmente na região nordeste. A sua relevância 
consistirá em contribuir para o conhecimento das ações educativas ofertadas por 
Organizações do Terceiro Setor e sua singularidade. 
 
Procedimentos:  
Pesquisa documental e entrevistas e questionários semiestruturados. 
 
Riscos e inconveniências:  
Os riscos são mínimos, não existindo previsibilidade de danos físicos, materiais, 
psicológicos ou de qualquer outra natureza aos envolvidos nessa pesquisa, uma vez 
que a sua participação será restrita ao fornecimento de dados através de entrevistas 
e comunicação com o pesquisador. 
 
Potenciais benefícios:  
A pesquisa contribuirá com os estudos das políticas públicas educacionais no 
município de São Luís, com um olhar atento para o índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). 
 
Informações Adicionais:  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 
Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 
2206-9726. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em 
qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira 
relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a 
participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  
 
 
 
 
 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “O TERCEIRO SETOR E A 
EDUCAÇÃO: PARCERIAS ENTRE AS ESCOLAS PÚBLICAS E AS ONGs 
LOCALIZADAS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS – MA”. Os propósitos 
desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
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esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é 
isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou prejuízos. Autorizo a publicação dos dados fornecidos 
por mim nos relatórios de pesquisa e na tese, bem como em futuras publicações na 
forma de artigo científico. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante 
da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 
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