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RESUMO

O objetivo principal deste trabalho é analisar se as ações educativas realizadas pelas Organizações Não Governamentais (ONGs) 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 para um 
possível aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A pesquisa está sendo realizada em três fases: a primeira de caráter 
exploratório, levantamento documental em torno de referências acadêmicas e legislativas (federal, estadual e municipal). A segunda fase é a 
pesquisa de campo, apoiada no roteiro de observação in loco, na coleta de dados via questionários e entrevistas semiestruturadas. Por último, 
será realizada a análise dos dados, discussões dos resultados e culminando com a conclusão e elaboração do relatório final da pesquisa. Como 
campo de pesquisa 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 ONGs, com foco em suas ações educativas voltadas para o reforço escolar. As escolas pré-selecionadas, bem 
como as ONGs, estão localizadas no Centro Histórico de São Luís, região muito carente de infra-estrutura, saneamento básico e segurança 
pública. Os sujeitos da pesquisa serão os coordenadores das seis ONGs, os gestores e professores das seis escolas, tendo em vista a sua 
importância para dinamizar o funcionamento das Fundações e os professores/instrutores pela importância que esses atores possuem no processo 
ensino-aprendizagem e, pelas demais atividades pedagógicas que realizam no cotidiano das escolas pesquisadas. O estudo é predominante 
qualitativo, e terá como instrumentos de coleta de dados: 1- Questionário: consistirá em uma série de perguntas fechadas dirigidas ao pesquisado 
(gestores, professores e coordenadores das ONGs). 2- Entrevistas semiestruturadas: as entrevistas terão a finalidade de aprofundar as questões 
de estudo e esclarecer os problemas observados. 3- Observação: foi escolhida por ser uma técnica de pesquisa que pressupõe a neutralidade do 
pesquisador em relação ao objeto de estudo. Este projeto de pesquisa pretende revelar através de seus resultados, dados importantes para 
avaliação das políticas públicas educacionais desenvolvidas na cidade de São Luís, bem como, a importância e contribuição das parcerias firmadas 
entre Escolas Públicas e ONGs, com foco no desempenho dos alunos quando das avaliações em larga escala, neste caso em especial o IDEB, 
realizado a cada dois anos em todo o país com o objetivo de contribuir para melhorias na qualidade do ensino. Ainda que precocemente, e 
mesmo antes da realização da segunda e terceira fase da pesquisa, conseguiu-se detectar quando da realização da primeira fase de caráter 
exploratório e levantamento documental junto às escolas, resultados positivos quando comparados o antes e o depois da parceria escolas / 
ONGs. Pode-se observar que nos anos 2007 e 2009 (período anterior às parcerias) os resultados levantados pelo IDEB foram considerados 
ínfimos, ao passo que nos anos 2011 e 2013 quando as parcerias já estavam acontecendo, estes resultados apresentaram um aumento 
significativo, colocando estas escolas no ranking das 50 melhores em São Luís do Maranhão.

Educação e Licenciatura

Pós-graduação stricto sensu - Educação
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


