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Ah, A Rua! 
Só falam de tirar as crianças da rua. 

Para sempre? 
Eu sonho com as ruas cheias delas. 

É perigosa, dizem: 
Violência, drogas... 

E nós adultos 
Quem nos livrará do perigo urbano? 

De quem eram as ruas? 
Da polícia e dos bandidos? 

Vejo por outro ângulo: 
Um dia devolver a rua às crianças 

Ou devolver as crianças às ruas; 
Ficariam, ambas, muito alegres. 

(Paulo Freire) 



RESUMO 

 
Esta pesquisa teve como objeto a avaliação do Projeto Ser Criança “Educação pelo 
Brinquedo” nas cidades de Curvelo e Araçuaí, no período de 1989 até o final de 
2014. Avaliaram-se os resultados desenvolvidos por meio das ações educativas 
inovadoras implementadas na formação social e educacional das crianças e 
adolescentes, matriculados em escolas públicas, que estejam em situação de risco 
social. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva e avaliativa, utilizando-se 
fontes bibliográficas, documentais e as entrevistas com seis educadores, oito alunos, 
cinco pais dos alunos e três alunos egressos. Foi feito um levantamento bibliográfico 
sobre o terceiro setor, abordando a responsabilidade social, o desenvolvimento 
educacional e a avaliação de projetos sociais descritas principalmente por Cohen 
(2012) e Marino (2003). Na parte estatística da pesquisa, foram utilizados os 
resultados obtidos pelas escolas públicas de Araçuaí e Curvelo, no ensino 
fundamental, por meio da observação dos resultados do índice de desenvolvimento 
da educação básica (IDEB), divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Na pesquisa qualitativa, foram analisados 
os relatórios técnicos elaborados pelos coordenadores de cada um dos dois projetos 
em estudo. A instituição Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD) 
disponibilizou entrevistas, vídeos e fotos para análises. Para auxiliar na avaliação da 
qualidade e da eficácia, foi utilizada a teoria de gestão por resultados, descrita 
principalmente por Albuquerque (2006). Os resultados da pesquisa permitiram 
concluir que as escolas parceiras do Projeto alcançam melhores resultados na 
avaliação da educação em comparação com as escolas não parceiras nas duas 
cidades em estudo, comprovando a eficácia da utilização dos métodos da educação 
integral e das pedagogias da roda, do brinquedo, do sabão, do abraço e do copo 
cheio na aprendizagem das crianças e adolescentes. Os alunos do Projeto 
demonstraram que conseguem aprender melhor os conteúdos escolares quando são 
utilizados brinquedos pedagógicos, músicas, teatros, danças e aulas práticas na 
cozinha, na horta ou na comunidade.  
 
Palavras-chave: Avaliação de Projeto Social. Educação Integral. Responsabilidade 
Social. Terceiro Setor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The goal of this research was to analyze the Project Be a Child "Education through 
Toys" in the cities of Curvelo and Araçuaí from 1989 until the last months of 2014. 
Evaluating the results developed through innovative educational initiatives 
implemented in the educational and social background of children and teenagers 
enrolled in public schools, who are at social risk. The methodology used in this 
research was descriptive and evaluative, using literature sources, documents and 
interviews with educators, students, parents of students and alumni. A bibliographic 
research was done on the third sector, addressing social responsibility, educational 
development and evaluation of social projects described by Cohen (2012) and 
Marino (2003). As for quantitative research we used the results obtained by Araçuaí 
and Curvelo´s public elementary schools, by observing the results of basic education 
development index, released by the National Institute of Educational Studies Anísio 
Teixeira. In qualitative research we analyzed the technical reports prepared by the 
coordinators of each of the two projects under study. Centro Popular de Cultura e 
Desenvolvimento – CPCD institution responsible for the Project provided interviews, 
videos and pictures for the analysis. The “Managing for results” theory written by 
Albuquerque (2006) was used to assist in the evaluation of the quality, effectiveness 
and sustainability. The survey results showed that the partner schools of the project 
achieve better results in the evaluation of education compared to non-partner schools 
in both cities studied, proving the effectiveness in the learning process of children 
and teenagers. The partner schools used the methods of integral education and 
wheel pedagogies, toy, soap, hugs and full glass. The students of the Project showed 
that they can increase their learn process when using educational toys, music, 
theatre, dance, practical classes in the kitchen, in the garden or in the community. 
 
Keywords: Social Project Evaluation. Integral education. Social responsibility. Third 
sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação de projetos sociais contribui para melhorar sua qualidade, possibilitando 

sua correção e aprimoramento. A proposta deste estudo é fazer uma avaliação de 

um projeto de responsabilidade social implementado por uma organização sem fins 

lucrativos do terceiro setor para a promoção do desenvolvimento social e 

educacional. Para realizar o estudo, usou-se á metodologia de avaliação de projetos 

sociais, tendo como foco a avaliação do Projeto Ser Criança “Educação pelo 

brinquedo” de Curvelo e Araçuaí. O Projeto promove o atendimento de crianças e 

adolescentes de sete a quatorze anos que estudam em escola pública e residem em 

locais de vulnerabilidade social. O intuito é analisar os resultados educacionais e 

sociais alcançados por meio da pedagogia do brinquedo e do brincar como forma do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.1 Contextualização da pesquisa 

 

A norma brasileira 26000, Diretrizes sobre Responsabilidade Social, foi criada em 

2010 e está direcionada a todos os setores: privado, público e terceiro setor. Por ela, 

a principal característica da organização com responsabilidade social é manter 

consciência socioambiental na tomada de suas decisões. O desenvolvimento 

sustentável possui três dimensões: ambiental, social e econômica. Na dimensão 

ambiental, é necessário que seja observado o consumo sustentável dos recursos 

naturais disponíveis por todas as pessoas para garantir sua existência, enquanto a 

responsabilidade social tem como foco a sociedade. As organizações devem ser 

transparentes com seus propósitos e ações, respeitando os interesses das partes 

relacionadas, cumprindo a legislação em vigor e respeitando os direitos humanos.  

Na parte econômica, é necessária a geração de renda e riqueza com a distribuição 

correta dos resultados obtidos, efetuando o recolhimento dos tributos, dando ao 

governo a possibilidade de fazer investimentos com responsabilidade social 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, 2010). 

 

A definição de terceiro setor surgiu na primeira metade do século XX nos Estados 

Unidos, quando foi acrescentado outro setor aos já existentes governo (primeiro 

setor) e empresas privadas (segundo setor) (Mañas & Medeiros, 2012). O terceiro 
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setor visa promover ações sociais de interesse coletivo, mas sem a intenção de 

obter retorno financeiro. O terceiro setor está em franco crescimento no mundo, 

tendo um importante papel na luta contra a erradicação da pobreza, a redução da 

desigualdade social e exclusão social, promovendo ações que colaborem com a 

diminuição desse quadro situacional vivido pela sociedade. 

 

A educação integral é uma proposta de ensino que permite o desenvolvimento da 

criança e do adolescente em várias dimensões, congregando a mente, o corpo e a 

vida social, como meio de formar o cidadão, tornando-o capaz de tomar decisões 

sozinho, ser capaz de emitir crítica e ser participativo. A educação integral permite 

que as crianças e adolescentes participem de atividades culturais, esportivas e 

sócio-educativas em horários diferentes aos da escola, por meio de parceria 

constituída pelas organizações do terceiro setor com o governo e as empresas 

privadas (Ministério da Educação [MEC] & Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade [SECAD], 2009). As atividades são executadas em 

locais que a própria comunidade disponibiliza ou as organizações adquirem. Esses 

locais transformam-se em espaços de ensino e aprendizagem que seguem a 

orientação dos parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes pedagógicas 

desenvolvidas pelas próprias organizações, que contratam empregados ou contam 

com a ajuda de voluntários que doam algumas horas de trabalhos em prol do 

desenvolvimento da comunidade. Os voluntários e empregados são submetidos a 

cursos de formação, que os capacitam para atuarem nas oficinas com as crianças e 

adolescentes. 

 

O governo não tem conseguido suprir todas as necessidades da população, 

principalmente, nos países subdesenvolvidos onde o crescimento da população tem 

ocorrido de forma desordenada e a divisão da renda é desproporcional, o que deixa 

a maior parte da renda em poder da minoria da população, causando um percentual 

significativo de pessoas na faixa de pobreza.  

 

O Estado não é capaz de resolver sozinho a necessidade do desenvolvimento 

igualitário e sustentável, sendo necessária a mudança do paradigma tradicional que 

determina que o Estado seja o único responsável pelas políticas públicas, e as 

empresas pelos negócios com fins lucrativos. Com a definição de elementos que 
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reforçam a característica do terceiro setor, percebe-se a necessidade de foco no 

bem estar público e de interesse comum, colocando as questões referente à 

pobreza, à desigualdade e à exclusão social no centro de interesse, porém com a 

participação do poder público, do privado e do terceiro setor para, juntos, mudarem a 

realidade do mundo (Organização das Nações Unidas [ONU], 1997). 

 

Pela Constituição Federal de 1988, o Brasil reconstituiu o Estado democrático de 

direito, garantindo ao cidadão brasileiro e aos estrangeiros residentes no país, os 

princípios da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do 

trabalho e do pluralismo político. Assim, ela determinou como objetivos principais, a 

construção de uma sociedade solidária, livre e justa, para garantir o aprimoramento 

nacional, eliminando a pobreza, os preconceitos de raça, cor, sexo ou idade, e 

diminuindo as desigualdades sociais. O cidadão tem direito ao acesso à educação, à 

saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer e à proteção da maternidade 

e da infância (Constituição Federal [CF], 1988). 

 

As empresas privadas têm a função de produzir mercadorias e serviços, em 

atendimento às demandas da sociedade e com fins lucrativos para os seus 

proprietários, observando as dimensões sociais e ambientais e os dispositivos legais 

de cada país. Suas atividades devem seguir às leis e normas nacionais e 

internacionais que colaboram com o desenvolvimento sustentável e a 

responsabilidade social. Dentre as leis e normas existentes no Brasil, tem-se a 

Norma Brasileira 16001 de Responsabilidade Social – Sistema de Gestão – 

Requisitos, criada em 2004 para orientar as empresas sobre a responsabilidade 

social. Ela tem como objetivo a promoção da cidadania, do desenvolvimento 

sustentável e da transparência das empresas. Essa norma é aplicável a qualquer 

tipo de empresa que queira implantar, manter e aprimorar um sistema de gestão de 

responsabilidade social que colabore com o desenvolvimento sustentável nas 

esferas social, econômica e ambiental. A diretoria da empresa precisa adotar 

políticas de responsabilidade social adequadas à natureza, para não causar o 

desequilíbrio no ecossistema natural, respeitar a legislação existente, ter boas 

práticas de governança, divulgar para o conhecimento de toda a empresa, oferecer 

condição justa de trabalho, ter meio de produção sustentável e ações sociais 

voltadas à comunidade (NBR 160001, 2012).  
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As organizações sem fins lucrativos são entidades de natureza privada, que atuam 

na sociedade sem a intenção de obter ganhos financeiros e econômicos, podendo 

ser registradas como pessoas jurídicas privadas, associações ou fundações pelo 

novo código civil Brasileiro em vigor desde 2003 (Lei 10.406, 2002). O terceiro setor 

distingue-se do setor privado e público porque suas organizações são criadas por 

pessoas que acreditam nas mudanças necessárias e buscam um mundo melhor. 

Com a ineficiência do Estado de promover a cidadania definida na constituição 

federal, as organizações sem fins lucrativos vêm atuando com ações sociais 

eficientes nas áreas de educação, cultura, saúde, meio ambiente e serviços sociais. 

As parcerias com o Estado e as empresas privadas permitem a captação de 

recursos para financiar projetos sociais por eles implementados.  

 

O Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas (IBASE) surgiu no ano de 

1981, fundado pelo sociólogo Herbert de Souza, com a intenção de radicalização da 

democracia e do exercício da cidadania ativa. As suas iniciativas são voltadas para 

os princípios da igualdade, solidariedade, liberdade, participação, diversidade e 

justiça socioambiental. As iniciativas importantes foram a criação do Fórum Social 

Mundial, o Pacto pela cidadania e a campanha contra a fome. Em 1997, convidou as 

empresas a publicar o Balanço Social seguindo o modelo proposto, contendo 

informações sociais em forma de valores financeiros e de forma quantitativa. Para 

atingir um número maior de empresas divulgando o balanço social em 1998, criou o 

Selo Balanço Social para incentivar as empresas a publicar o balanço social com 

essa referência em suas propagandas e embalagens.1 

 

No ano de 1998, foi criado o Instituto Ethos com a missão de mobilizar, sensibilizar e 

ajudar as empresas a gerenciar suas atividades com responsabilidade social e 

sustentabilidade. O processo inicia-se com a avaliação e adaptação do plano de 

engajamento da cadeia de valor durante um ano. É preciso fazer a gestão de risco, 

monitorando os riscos socioambientais e éticos. Em seguida, as empresas 

respondem aos questionários do programa. Por meio deles, são gerados relatórios 

gerenciais da cadeia de valor que indicam os pontos fracos e fortes, e sugestões de 

                                                 
1 Para outras informações, consultar: http://www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm. 
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aprimoramento das práticas, permitindo comparação com outros setores, com a 

intenção de melhorar a gestão empresarial. 2 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

O objeto desse estudo é fazer uma avaliação do Projeto Ser Criança “Educação pelo 

Brinquedo” implementado em Curvelo e Araçuaí, apresentando e analisando os 

resultados por eles produzidos no período de sua criação em 1989 até o final de 

2014. Pretende-se avaliar os resultados produzidos pelas ações educativas 

inovadoras implementadas pelo citado Projeto na formação social das crianças e 

adolescentes participantes em dois municípios Curvelo e Araçuaí, localizados no 

centro e no norte de Minas Gerais, uma área bem deprimida do ponto de vista 

econômico e social.  

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Objetivo Geral foi avaliar o impacto das possíveis ações educativas inovadoras do 

Projeto Ser Criança em termos da formação integral de crianças e adolescentes de 

Curvelo e Araçuaí no período de 1989 até 2014.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos complementares, propõem-se: 

 

1) Descrever as ações educativas inovadoras desenvolvidas com as crianças e 

adolescentes participantes do Projeto Ser Criança em Curvelo e Araçuaí.  

 

2) Verificar a eficácia da educação integral no programa de formação humana 

implementado pelos educadores sociais em termos de sua socialização e da 

promoção da cidadania.  

                                                 
2 Para outras informações, consultar: http://www3.ethos.org.br/cedoc/responsabilidade-social-

empresarial-e-sustentabilidade-para-a-gestao-empresarial/#.U_f0gfldWUN. 
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3) Avaliar os resultados do Projeto Ser Criança em Curvelo, comparando-os com 

aqueles implementados em Araçuaí e vice-versa. 

 

1.5 Método de Pesquisa 

 

Essa pesquisa é classificada como descritiva e avaliativa e terá por base fontes 

bibliográficas, documentais e as entrevistas com seis educadores, oito alunos, cinco 

pais dos alunos e três alunos egressos. Para dar suporte ao conteúdo teórico, foi 

feito um levantamento em livros, artigos e na legislação brasileira sobre o terceiro 

setor: responsabilidade e compromisso social, com foco nos agentes de 

responsabilidade social, no desenvolvimento social e educacional, e na avaliação de 

projetos sociais no terceiro setor. Para alcançar os resultados propostos no 

problema de pesquisa e nos objetivos geral e nos específicos partiu-se dos objetivos 

propostos pelo Projeto Ser Criança, os relatórios técnicos elaborados pelos 

educadores do Projeto Ser Criança, e dos resultados da educação medidos pelo 

índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB).  

 

Foram utilizados como fontes de dados a pesquisa em vídeos gravados na sede do 

Projeto e em programas de televisão, documentários e entrevistas relacionadas ao 

Projeto; notícias veiculadas no sítio na internet da instituição e de suas parceiras; 

reportagens e entrevistas veiculadas em jornais e revistas. Para auxiliar na avaliação 

da análise crítica foram feitas as entrevistas com seis educadores, oito alunos, cinco 

pais dos alunos e três alunos egressos. Nas entrevistas foram utilizados quatro 

roteiros semi-estruturados, o primeiro com as perguntas feitas às educadoras, o 

segundo roteiro foi aplicado aos egressos do Projeto, o terceiro para os alunos e o 

quarto para os pais de alunos. Os quatro roteiros foram divididos em três blocos com 

cinco perguntas cada um, seguindo os seguintes temas: Ações Educativas 

Inovadoras; Educação Integral; e Formação Social.  

 

O método adotado nesse estudo foi o proposto por Cohen (2012) e Marino (2003) 

que tem por base a avaliação de Projetos Sociais com foco nos resultados finais, 

uma avaliação ex-post, que busca apontar os impactos sociais e educacionais do 

Projeto Ser Criança, na vida dos participantes das duas cidades. Objetiva-se 

verificar se as metas apontadas na fase inicial do Projeto estão sendo alcançadas. 
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Por fim, foi utilizado o método de avaliação: gestão por resultados (GPR) descrito 

por Albuquerque (2006). Este possibilita que as instituições do terceiro setor possam 

medir os resultados sociais alcançados por suas atividades nas comunidades onde 

os Projetos são desenvolvidos.   

 

1.6 Justificativa 

 

Justifica-se pelo fato de o Projeto Ser Criança não ser um projeto piloto, mas de uma 

ação educacional testada, avaliada e premiada. O “Ser Criança” iniciou em 

Curvelo/MG no ano de 1989, e em Araçuaí/MG no ano de 1998. O Projeto de 

Curvelo ganhou o 1o lugar no Concurso Prêmio Itaú-Unicef “Educação & 

Participação” no ano 1995, de âmbito nacional, entre 406 projetos concorrentes, 

como “a melhor contribuição de uma organização não governamental (ONG) para a 

melhoria e qualidade da escola pública brasileira”. O Projeto promove atividade 

complementar à vida escolar, visando garantir a educação integral para as crianças 

e os adolescentes em situação de risco social, a partir do brinquedo e do brincar, 

atuando nas áreas de educação popular e desenvolvimento comunitário, tendo a 

cultura como matéria prima e instrumento de trabalho pedagógico e institucional.  

 

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa poderá contribuir para uma avaliação de 

entidades do terceiro setor, que estão atuando em parceria com o governo e a 

iniciativa privada, por meio da avaliação da eficácia dos seus projetos sociais, devido 

à existência de poucos trabalhos científicos realizados nesta área que está em 

franco crescimento no país. Do ponto de vista pessoal, essa pesquisa é um impulso 

na nossa carreira profissional, na atuação com as instituições do terceiro setor, e 

uma realização pessoal na busca do saber. No quesito social, a avaliação de 

projetos sociais realizados pelo terceiro setor vem colaborar com o crescimento da 

qualidade na execução de ações voltadas para a comunidade como forma de 

diminuir a desigualdade social, em complemento às dificuldades que o Estado vem 

enfrentando para cumprir seus objetivos no campo educacional e social. A avaliação 

de projetos sociais é uma forma de colaborar com a ampliação das parcerias 

existentes entre o Terceiro Setor, o Estado e as Empresas Privadas. E de colaborar 

para o desenvolvimento da cultura de avaliação no país.  
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Com as dificuldades sócio-econômicas enfrentadas pelas cidades da região central 

e norte de Minas na falta de oportunidades de trabalho, de renda e de acesso a 

educação, percebe-se a importância da existência de projetos sociais de qualidade 

que promovam o desenvolvimento social, e criem oportunidades para reduzir a 

desigualdade social. Araçuaí tem uma economia pouco desenvolvida, sendo a 

extração mineral a responsável pela geração de renda e empregos, na sua maioria, 

informais, dificultando o crescimento da região, sendo necessária a criação de ações 

voltadas para aumentar a geração de bens e serviços. Em Curvelo, os trabalhos 

formais são ofertados pela indústria têxtil, setor de comércio e serviços, que 

necessitam de ações voltadas para melhorar a distribuição de renda no município, 

por meio de parcerias entre o setor privado, público e terceiro setor. 

 

A presente pesquisa está apresentada em cinco capítulos. O primeiro é a introdução 

que contextualiza a relevância do tema, descreve o problema proposto para a 

pesquisa, os objetivos geral e específicos, e a justificativa da escolha do tema. O 

segundo é o referencial teórico, no qual se faz uma revisão do terceiro setor 

abordando a responsabilidade e o compromisso social, identificando os agentes de 

responsabilidade social, mencionando o desenvolvimento social e educacional, e a 

avaliação de projetos sociais. No terceiro, apresenta-se a metodologia que descreve 

as técnicas de pesquisa, o método investigação e a forma de análise das 

informações coletadas. No quarto está descrito o histórico do CPCD, a 

caracterização do Projeto Ser Criança de Araçuaí e Curvelo. Nesse capítulo, estão 

descritos os resultados e os impactos dos dados obtidos na pesquisa efetuada nos 

dois Projetos. No quinto, por fim, as considerações finais da dissertação. 
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2 TERCEIRO SETOR: RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO SOCIAL  

 

O objeto desse estudo é avaliar os resultados obtidos na educação, na formação 

humana e social das crianças e adolescente de sete a quatorze anos que 

participaram do Projeto Ser Criança em Curvelo e Araçuaí, gerenciados pela 

instituição CPCD, no período de 1989 a 2014. O objetivo é verificar o impacto do 

Projeto na aprendizagem dos seus participantes, pelo uso dos diversos meios 

pedagógicos. 

 

Neste capítulo é apresentado o terceiro setor, analisando a responsabilidade e o 

compromisso social, abordando os agentes de responsabilidade social classificados 

como primeiro, segundo e terceiro setor. Na parte sobre o desenvolvimento social, é 

dada ênfase à constituição de redes sociais e à promoção da cidadania. Na parte 

dedicada ao desenvolvimento educacional são descritas as propostas pedagógicas 

para a educação de crianças e adolescentes de sete a quatorze anos que estão 

matriculados em escola pública. Na última parte, é analisada a avaliação de projetos 

sociais no terceiro setor, com foco na avaliação ex-post.  

 

2.1 Os Agentes de Responsabilidade Social 

 

Inicia-se o capítulo pelo reconhecimento dos agentes de responsabilidade social, 

definindo as responsabilidades de cada um. Os três agentes de responsabilidade 

social: Estado, Mercado e Terceiro Setor possuem funções diferentes, mas todos 

são responsáveis em promover uma nova estratégia de desenvolvimento, por meio 

de uma ação conjunta, complementar e sinérgica entre ambas as partes. O Estado 

tem como principal função a soberania, a representação internacional, e a 

coordenação do desenvolvimento social. Já o mercado é responsável por acelerar o 

desenvolvimento, por meio da exploração consciente dos recursos naturais, da 

criação de novas tecnologias sustentáveis, e de uma gestão econômica eficiente. 

Cabe ao terceiro setor unir a comunidade em associações que busquem promover o 

bem estar social, em parceria com o Estado e o Mercado (Giroletti, 2009). 

 

Para combater a pobreza existente no país é necessário a união dos três agentes de 

responsabilidade social, cabendo ao estado a responsabilidade pela promoção da 
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educação, da saúde e da nutrição que são condições mínimas à sobrevivência e a 

entrada no mercado de trabalho. O mercado é o responsável pela geração de 

riqueza do país, pela criação de postos de trabalho e pela promoção do 

desenvolvimento econômico. E o terceiro setor fica com a tarefa de unir voluntários 

para colaborar com as políticas sociais, em parceria com o Estado e o Mercado. Ao 

Estado, cabe a promoção de políticas igualitárias e de melhor distribuição da riqueza 

social (Kliksberg, 2010). 

 

As organizações sem fins lucrativos podem ser classificadas pela legislação 

brasileira como ONG; entidade filantrópica, e organização da sociedade civil de 

interesse público (OSCIP); e fundações. A ONG é uma organização que tem como 

objetivo principal a união de pessoas que possuem os mesmos ideais em prol da 

sociedade, organizando-se em movimentos sociais com o intuito de alcançar 

melhores condições de vida para a comunidade. A entidade filantrópica pretende 

fazer serviços de assistência social, de educação e de saúde, concentrando seus 

trabalhos em creches, abrigos, fornecimento de alimentos e vestuário, colégios, 

universidades e hospitais (Administração e finanças para o desenvolvimento 

comunitário [AFINCO] & Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais [ABONG], 2003).  

 

A OSCIP é uma organização que, por determinação da lei, pode fazer parcerias com 

o Estado para promover assistência social nas áreas de cultura, educação, saúde, 

segurança, meio ambiente e cidadania. A fundação é uma organização instituída a 

partir da doação de um patrimônio por uma pessoa física ou jurídica mediante uma 

escritura pública, ou por uma pessoa física que após sua morte deixou 

documentado, em seu testamento, a doação de seu patrimônio. A principal função 

de uma fundação é usar esse patrimônio adquirido para promover ações sociais de 

interesse coletivo, não lucrativo, de acordo com a vontade manifestada por escrito 

pelo doador. Com a constituição jurídica, a fundação passa a ser fiscalizada pelo 

Ministério Público, que tem a função de garantir que o patrimônio está sendo usado 

de acordo com a sua finalidade (AFINCO & ABONG, 2003). 

 

As organizações governamentais são divididas em órgãos da administração direta e 

indireta. Os órgãos da administração direta são organizados em níveis Municipal, 
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Estadual e Federal. Os órgãos da administração indireta são as empresas públicas, 

as autarquias, as sociedade de economia mista, as fundações e estatais afins. A 

função do primeiro setor é garantir à população o acesso à segurança, saúde, 

saneamento, transportes e educação. Quando o governo não consegue suprir essas 

necessidades básicas da população, recomenda-se a elaboração de convênios com 

as instituições do terceiro setor para fornecer esses serviços à população ou a 

parceria público-privada para fornecimento de serviço que o governo não consegue 

executar.  

 

O segundo setor é composto pelas empresas privadas, que têm como finalidade a 

obtenção de lucros através da prestação de serviços, comercialização ou 

industrialização de produtos. A busca pelo lucro tem seguido novos caminhos, nos 

quais as empresas estão começando a se preocupar com a responsabilidade social 

e o desenvolvimento sustentável. Os gestores das empresas estão cada vez mais 

preocupados com o público interno e externo, no desenvolvimento de ações sociais 

para os funcionários e a comunidade local e no investimento em tecnologias que 

reduzam a degradação do meio ambiente no processo de produção. As empresas 

modernas estão, cada vez mais, inovando nas formas de interação com os 

funcionários e a comunidade, criando ambientes de diversão e integração social, 

como clubes e colônia de férias (Freitas, 2005). 

 

O terceiro setor é constituído por entidades que não visam lucros. Elas são 

responsáveis por promover ações sociais nas áreas de educação, cultura, saúde e 

meio ambiente.  Essas ações são executadas com recursos próprios, ou por meio de 

parcerias feitas com as empresas privadas ou com o governo (Tachizawa, 2010). 

Apesar de as entidades do terceiro setor não terem como objetivo a busca pelo 

lucro, elas precisam apresentar resultados para justificar sua existência e prestar 

contas aos seus financiadores, informando como estão sendo utilizados os recursos 

financeiros recebidos e que resultados estão produzindo. Existem várias formas de 

apresentar resultados: há os resultados imediatos e os de longo prazo. É importante 

definir onde se quer chegar, para poder perguntar: Há melhoras?  Os recursos estão 

sendo aplicados e que resultados produzem? Os resultados de uma entidade sem 

fins lucrativos estão sempre fora dela, e nunca dentro, ou seja, os resultados 
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esperados não são financeiros, mas sim benefícios sociais, mudanças importantes 

para a sociedade (Drucker, 2002).  

 

Para alcançar bons resultados, uma entidade sem fins lucrativos precisa treinar seus 

funcionários e voluntários, para saber lidar com as pessoas que são atendidas no 

Projeto. Para ter melhores resultados, é preciso trazer novidades, inovações para a 

entidade. Para introduzir essas novidades, é necessário escolher pessoas 

comprometidas com a entidade, para participarem do treinamento e serem 

multiplicadores da inovação entre os demais funcionários e voluntários. Na busca 

por melhores resultados, também é fundamental rever as ações que estão sendo 

executadas, pois pode ser necessário deixar de atender certos tipos de pessoas, ou 

até fechar um setor de atendimento, para que o projeto produza melhores 

resultados. Essa atitude pode impedir que a entidade venha a destinar recursos em 

projetos não prioritários, fora de seu foco ou que sejam incompatíveis com os 

recursos investidos (Drucker, 2002). 

 

O planejamento de curto e longo prazo são ferramentas primordiais para que os 

resultados de um projeto social sejam alcançados. O planejamento de longo prazo é 

mais importante, pois os resultados de um projeto social quase sempre são obtidos 

no longo prazo, mas as ações são feitas no curto prazo, com a intenção de chegar 

aos resultados de longo prazo. Para ter certeza de que a entidade está indo no 

caminho certo, é necessário fazer a avaliação do processo, para ter a convicção que 

está valendo a pena continuar com o projeto (Drucker, 2002). 

 

No tópico seguinte foi abordado o desenvolvimento social, a partir do entendimento 

da valorização do capital humano e do capital social. A união de pessoas em redes 

sociais, como forma de promover a cidadania. Já no desenvolvimento educacional, 

foram descritos os métodos e meios de ensinar as crianças e adolescentes, 

percorrendo os quatro pilares da educação definidos pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), junto com as quatro 

esferas de aprendizagem mencionadas por Costa (2006), observando as propostas 

de ensinar por meio da educação integral utilizada nas escolas de tempo integral.  
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2.2 Desenvolvimento Social e Educacional 

 

O desenvolvimento social é uma parte importante nas políticas sociais do país, que 

necessitam de um debate entre o governo, a sociedade civil, os órgãos de 

cooperação internacional e a participação da população, na busca de meios que 

reduzam a desigualdade social e a pobreza, por meio de investimentos na formação 

de capital humano e social, que permitam a disponibilização de maiores recursos 

nas áreas de educação, saúde e nutrição (Kliksberg, 1998).  

 

No desenvolvimento educacional serão apresentadas formas de promover a 

educação das crianças e adolescentes que estão na segunda etapa da educação 

básica, o ensino fundamental, que tem como foco central a alfabetização das 

crianças nos três primeiros anos, com o pleno desenvolvimento da capacidade de 

aprender a ler, a escrever e a calcular. Nos anos seguintes o foco é a compreensão 

do meio ambiente, da sociedade, da política, da economia, da tecnologia e da 

cultura. É nessa etapa que acontece a absorção de atitudes, valores, competências, 

respeito e solidariedade (MEC, 2010).  

 

Além da carga horária normal de ensino de cada escola, está em crescimento a 

ampliação da jornada escolar para, no mínimo, sete horas, contemplando o currículo 

de escola de tempo integral, que passa por acompanhamento pedagógico, reforço 

escolar, arte, esporte, tecnologias da comunicação e informação e preservação 

ambiental. A escola de tempo integral pode usar além de suas estruturas físicas, os 

espaços disponíveis na sociedade e fazer parcerias com órgãos e entidade sem fins 

lucrativos (MEC, 2010). 

 

2.2.1 Social 

 

A valorização do capital humano e do capital social é fundamental para o 

crescimento social e econômico de um país. O capital humano direciona para os 

recursos humanos, sendo necessários investimentos em educação, saúde, nutrição 

e áreas afins (Grayson & Hodges, 2002). Os países em desenvolvimento devem 

seguir os países de primeiro mundo que aumentaram seus investimentos em 

educação, garantindo escola pública de qualidade desde a pré-escola até a 
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universidade. Esses países estão colhendo frutos em dobro no longo prazo. O 

capital social se refere aos elementos qualitativos, como valores partilhados, cultura, 

capacidade de agir sinergicamente e produzir redes e acordos voltados para dentro 

da sociedade (Kliksberg, 1998). 

 

Para o aprimoramento do desenvolvimento social é preciso que se construa o 

Estado inteligente, por meio do aumento de investimento no capital social e no 

capital humano e de integração das políticas econômicas e sociais. É necessário 

criar funções estratégicas para a sociedade, ampliar as vagas de empregos e 

aprimorar as políticas de geração de renda. Promover iniciativas para convocar 

todos os atores sociais básicos, empresas privadas, sindicatos, universidades e 

sociedade civil para atuarem juntos na busca de uma solução para os problemas 

sociais. O Estado Inteligente é capaz de fazer ações pontuais de base assistencial, 

que melhorem a educação, saúde, nutrição, cultura, e que consiga um maior 

equilíbrio entre o econômico e o social (Kliksberg, 1998). 

 

O desenvolvimento social tem sua raiz no ser humano, que passa constantemente 

por modificações nas formas de pensar e de agir, de acordo com as redes sociais de 

que participa ao longo da vida. As redes sociais funcionam de forma colaborativa, de 

acordo com a necessidade de cada um, em prol de melhor organização da estrutura 

social. As redes sociais são meios que as pessoas criam para realizar ações de 

promoção da sociedade, possibilitando mudanças e transformação social. (Fischer, 

Bose & Lin, 2006). 

 

Na constituição da cidadania integral do cidadão é necessário ter acesso à 

educação, ao trabalho, à segurança e à saúde, como forma de alcançar um espaço 

na sociedade. A constituição federal, no primeiro artigo, determina que o Estado, os 

Municípios e o Distrito Federal têm como fundamentos a cidadania, a soberania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político, que são exercidos por meio de representantes eleitos pelos 

cidadãos. O artigo 205 da CF menciona que a cidadania é alcançada por meio da 

educação, direito de todos e dever da família e do Estado. Deve ser promovida por 

este, com o auxilio da sociedade. É preciso romper com a visão tradicional, 

buscando a cidadania integral, que permite ao cidadão acesso aos direitos 
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econômicos, sociais e culturais, dentre outros. Todas as pessoas devem ter a 

possibilidade de participar do desenvolvimento social, tendo voz ativa nos grandes 

debates que definem a agenda pública, em busca de avanços consideráveis na 

educação e na saúde (Kliksberg, 2010).  

 

O desenvolvimento social depende de ações governamentais que sejam pautadas 

na eficiência, utilizando os recursos de acordo com o custo em disponibilizá-lo, na 

eficácia com o apoio de indicadores que possam medir os resultados pretendidos, e 

na efetividade para obter os impactos na promoção da cidadania (Sano & 

Montenegro Filho, 2013). As políticas públicas vêm sendo aprimoradas no intuito de 

articular melhor práticas sociais inovadoras, que possibilitem o surgimento de 

sujeitos dispostos a enfrentar os desafios e proporcionar experiências de cidadania 

vinculada à solidariedade e relacionada com os princípios de responsabilidade 

individual e coletiva. Uma boa política social é a descentralização dos serviços 

sociais para as regiões e municípios, o que permitirá avançar na estruturação de 

políticas econômicas e sociais integradas, de acordo com as reais necessidades da 

população, construindo plano de sustentabilidade dos programas, a médio e longo 

prazo (Kliksberg, 1998). 

 

Na maioria dos casos, as práticas sociais iniciam com a luta por justiça social e 

cidadania, defendidas pelos movimentos sociais, que lutam pela democratização do 

país (Matos, 2005). As empresas privadas têm colaborado com o aprimoramento da 

cidadania estimulando a criação de uma sociedade mais igualitária, por meio da 

educação corporativa, que busca formar o cidadão para empreender e criar 

coletivamente com recursos alternativos, que proporcionem o bem estar social da 

sociedade (Severo, 2014). 

 

A mudança no desenvolvimento social depende de três metas essenciais: 

sustentabilidade ambiental, estabilização populacional e fim da miséria. A 

sustentabilidade ambiental precisa de ações empresariais que visem à utilização de 

sistemas sustentáveis, que estejam preocupados com o aumento dos lucros, mas 

não se esquecendo de respeitar a mudança climática, a extinção de espécies e a 

conservação do ecossistema. A estabilização populacional demanda ações políticas 

no controle da natalidade para que seja alcançada a estabilização da população 
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mundial até 2025. O fim da miséria é um ponto importante a ser trabalhado nos 

países mais pobres, para que consigam reduzir o nível de pobreza, a partir da 

criação de redes sociais que promovam a cooperação global entre as nações e a 

conscientização de cada pessoa na construção de um futuro melhor para a 

humanidade (Sachs, 2008).  

 

2.2.2 Educacional 

 

Constantemente, os métodos pedagógicos se renovam no mundo, pois, a cada 

momento, o conhecimento é aprimorado por descobertas científicas feitas pelos 

homens, que proporcionam mudanças no cotidiano, em tempo cada vez menor. 

Com o crescimento do sistema capitalista e a globalização da economia a partir do 

século XX, houve uma influência em âmbito mundial na cultura e na educação dos 

países, com a introdução de novos valores e ideias. A educação é influenciada por 

todos esses novos fenômenos, que criam novos desafios na maneira de ensinar e 

aprender, a partir do uso da tecnologia da informação e comunicação (Bazoli, 2009).  

 

O ensino superior no Brasil passa por um momento de crise de valores, tendo de 

escolher entre a opção de formar para o mercado ou formar para a cidadania. Para 

Goergen (2014, p. 573) “o exercício da cidadania na vida pública torna-se um 

discurso opaco e vazio diante do apelo do econômico”. Reduz a formação do 

individuo com a transmissão de ensinamentos instrumentais voltados para o 

mercado, ao invés de focar na produção e disseminação do conhecimento, do 

ensinar e do formar pessoas, sendo a universidade a responsável por não deixar 

que o pensamento se acabe (Goergen, 2005).    

 

Por isto, é necessário fortalecer as políticas públicas no setor de educação. O 

Governo é um agente relevante no processo de educação no país. A educação é um 

fator que permite o crescimento social e econômico de um país, por intermédio do 

conhecimento intelectual do cidadão, possibilitando o aumento da renda e da 

qualidade de vida das pessoas. O Brasil tem melhorado os investimentos em 

educação nos últimos anos, mas ainda está longe de atingir o ideal.  O brasileiro tem 

investido na educação como forma de alcançar ascensão social (Bazoli, 2009).  
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A educação informal é feita em casa com a família. A educação formal acontece nas 

escolas e universidades, seguindo as regras curriculares, contendo carga horária 

definida, diplomas e títulos. Segundo a UNESCO, é nos sistemas educativos que se 

ensinam as aptidões e competências para o ser humano continuar a aprender. É no 

ensino básico que se introduzem as primeiras atitudes com relação à aprendizagem, 

quando a criança aprende a escolher o que fazer. Os sistemas educativos precisam 

criar novas metodologias e sistemas de ensino que estejam compatíveis com a 

realidade da sociedade. Para isso adotar novos recursos, de acordo com o 

crescimento da tecnologia da informação e comunicação (MEC & Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO], 2012). 

 

A escola foi criada para atender a necessidade da família e do estado, pois com o 

crescimento da industrialização, as famílias perceberam que não estavam dando 

conta de ensinar tudo o que a criança precisava para se inserir na sociedade. O 

estado apostou na escola para criar uma identidade e unidade nacional, fortalecendo 

a língua e a cultura nacional. A escola é uma entidade que deve ter uma estrutura 

que possibilite o desenvolvimento das atividades pedagógicas, sendo capaz de 

oferecer ao aluno a possibilidade de aprender as competências cognitivas, os 

valores sociais, culturais e ambientais. Os alunos esperam aprender, conviver e viver 

bem nas horas em que passam dentro da escola, pois a escola precisa ser um 

ambiente agradável onde o aluno deseje estar (Soares, 2009).  

 

A educação no Brasil é um direito de todos, e deve ser promovida pelo Estado e 

pela família com a ajuda da sociedade, para que haja o crescimento de uma pessoa 

capaz de exercer sua cidadania e preparada para alcançar na vida adulta a 

qualificação para entrar no mercado de trabalho, por meio de uma profissão 

adquirida na formação escolar. O ensino precisa seguir os princípios da igualdade 

de acesso à escola, a liberdade de aprender, pesquisar e pensar. A educação é 

promovida por escola pública ou privada, tendo o Estado a obrigatoriedade de 

disponibilizar o ensino gratuito nas escolas públicas, valorizando os profissionais 

com plano de carreira, piso salarial e concurso público (CF, 1988).  

 

Apesar da CF prevê a educação para todos, o Brasil ainda precisa melhorar o 

acesso a creche e a pré-escola, para alcançar todas as crianças até cinco anos. A 
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qualidade do ensino fundamental é fraca, não atingindo a alfabetização nos dois 

primeiros anos de ensino, tendo sido constatado que alguns alunos chegam ao final 

da primeira etapa analfabeto. Nem todos os jovens conseguem concluir o ensino 

fundamental e chegar ao ensino médio. O ensino médio profissionalizante tem 

poucas vagas no país, sendo necessária a ampliação do número de vagas para 

formar os jovens para o mercado de trabalho (Giroletti, 2012).      

 

No Brasil, a educação básica é dividida em três etapas: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. A educação infantil é oferecida por meio das creches 

que recebem crianças com idade até 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, com 

duração de dois anos, recebe as crianças de quatro e cinco anos. O ensino 

fundamental é obrigatório e deve ser gratuito, com duração de nove anos, divididos 

em duas etapas: os cinco primeiros anos recebem as crianças de seis até dez anos, 

e os quatro anos finais, os adolescentes de onze até quatorze anos. O ensino médio 

tem a duração de três anos, e recebe os adolescentes de quinze até dezessete 

anos. Apesar de o ensino fundamental e médio terem as idades próprias de 

ingressos, podem receber crianças, adolescentes e adultos com idades acima do 

planejado por motivos diversos como atraso na matrícula, repetência, retorno aos 

estudos e adultos que pararam de estudar (MEC, Secretaria de Educação Básica 

[SEB] & Diretoria de Currículos e Educação Integral [DICEI], 2013). 

 

A educação precisa evoluir junto com a sociedade e, para isso, a UNESCO propõe 

quatro pilares como parâmetros de aprendizagens adequados: “aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; e aprender a ser”. “Aprender a 

conhecer” é o momento em que cada indivíduo aprende a entender o mundo em que 

vive, a se comunicar com os demais indivíduos, a se capacitar profissionalmente. O 

conhecimento é importante para ajudar a suscitar a curiosidade intelectual, a 

estimular o senso crítico, a compreender a realidade atual e a autonomia no 

discernimento. “Aprender a fazer” é o momento em que o indivíduo coloca em 

prática o aprendizado adquirido no aprender a conhecer, por isso, os dois pilares 

estão diretamente ligados um ao outro. A competência individual adquirida na 

formação técnica e profissional é exigida para conseguir trabalhar em equipe, ter 

iniciativa e gosto pelo risco. “Aprender a viver juntos ou aprender a viver com os 

outros” é um desafio para a educação, devido aos conflitos étnicos, religiosos ou de 
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ordem política ou econômica. A educação tem a função de ensinar as diversidades 

culturais ao ser humano, priorizando as semelhanças entre povos e a necessidade 

que um tem de conviver com o outro. É necessário criar atividades em grupo nas 

áreas esportivas, culturais e sociais. Por fim, o “Aprender a ser” refere-se aos 

valores e ao direcionamento que cada pessoa deve receber para ser capaz de tomar 

decisões sozinhas, fazer criticas e ter seu próprio juízo de valor. A educação precisa 

levar as pessoas a desenvolver suas qualidades para o alcance de seus objetivos 

(MEC & UNESCO, p. 89-101, 2012). 

 

Para complementar as ações educativas com base nos quatro pilares da educação, 

Costa (2006) sugere quatro esferas de aprendizagem: aprendizagem, competência, 

atitude e habilidade. A trajetória seguida pelo ensino deve passar pela 

aprendizagem, caminhar para o desenvolvimento de competências, pela absorção 

de atitudes e por aquisição de habilidades. A Figura 1 demonstra a articulação das 

quatro esferas de aprendizagem.  

 

Quatro 
Aprendizagens 

Quatro Conjuntos 
de Competências 

Quatro Atitudes Exemplos de Habilidades 

Aprender a ser Competências 
pessoais 

Autodesenvolvimento 
(voltado para si 
mesmo) 

• Autoconhecimento; 
• Autoconceito; 
• Auto-estima; 
• Autoconfiança; 
• Autonomia; 
• Etc. 

Aprender a conviver Competências 
relacionais 

Alterdesenvolvimento 
(voltado para o outro) 

• Habilidades de 
relacionamento interpessoal e 
social; 
• As várias dimensões 
do cuidado. 

Aprender a fazer Competências 
produtivas 

Desenvolvimento das 
circunstâncias 
(voltado para a 
realidade econômica, 
ambiental, social, 
política ou cultural) 

Trabalhabilidade: 
• Autogestão; 
• Co-gestão; 
• Heterogestão. 

Aprender a 
conhecer 

Competências 
cognitivas 

Desenvolvimento 
intelectual (voltado 
para a gestão do 
conhecimento) 

Habilidades metacognitivas*: 
• Autodidatismo; 
• Didatismo; 
• Construtivismo. 

* Metacognição: aprender o aprender, ensinar o ensinar, conhecer o conhecer 
Figura 1 – Quadro uma visão do todo 
Fonte: Costa (2006, p. 104) 
 

Aprendizagem é o processo de conhecimento, em que o aluno entra em contato com 

o conteúdo para assimilá-lo, incorporá-lo e compreendê-lo. Competência é a 
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capacidade que o aluno tem de demonstrar seus conhecimentos, a partir da 

aplicação do conteúdo adquirido. Atitude é a forma como as pessoas agem nas 

situações que acontecem no dia a dia da vida cotidiana. Habilidade é o 

conhecimento adquirido pelo aluno, na execução de uma tarefa.  

 

Os países em desenvolvimento devem seguir os países desenvolvidos, que 

permitem que as crianças estudem em tempo integral ou, preferencialmente, pela 

manhã, com permanência de 5 horas na escola, e na parte da tarde fazem 

atividades em casa. Na escola de tempo integral, o aluno passa o dia todo na 

escola, com direito a alimentação, tendo a criança pobre a oportunidade de ficar fora 

do contexto social de vulnerabilidade onde reside, obtendo conhecimento 

interdisciplinar e formação adequada para se inserir na sociedade como sujeito 

participativo e construtivo (Demo, 2002). 

 

A educação integral é consequência da união de esforços do poder público e da 

sociedade que juntos podem contribuir para o acesso à cidadania, por meio da 

erradicação do analfabetismo. A educação integral pode ser entendida como um 

meio que busca ensinar o cidadão a constituir capacidade intelectual, física e social, 

por meio dos recursos disponíveis e aprimorados desde o início da humanidade (Pio 

& Czernisz, 2015).  

 

O Brasil tem aumentado o tempo de permanência das crianças na escola, a partir 

das experiências de Anísio Teixeira que no ano de 1953 criou a escola de tempo 

integral Centro Educacional Carneiro Ribeiro em Salvador (Bahia). Darcy Ribeiro, na 

década de 1980, criou o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) no Rio de 

Janeiro. A proposta da escola de tempo integral é oferecer uma educação integral 

que não seja de forma sistematizada, mas sim, uma formação integral cognitiva, 

cultural e social. A educação de tempo integral diminui o número de alunos que 

desistem de estudar e a prática do ensino por meio de atividades esportivas, 

artísticas, ambiental e de letramento colabora com a redução da repetência 

(Mendonça, 2013). 

 

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB), publicada na lei 9.394 /96, trouxe 

em seu art. 87 o desejo de unir todos os esforços para que a escola de ensino 
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fundamental pública tenha o regime escolar de tempo integral, formando os alunos 

para o exercício da cidadania plena, para o mercado de trabalho e para o 

desenvolvimento de práticas sociais (Lei 9.934, 1996). No ano de 2007, o Ministério 

da Educação em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate 

a Fome, do Esporte e da Cultura instituíram o Programa Mais Educação com a 

premissa de melhorar o desenvolvimento da formação integral das crianças, 

adolescentes e jovens, atuando no contraturno escolar com atividades que 

aprimorem os conhecimentos através de novas metodologias, processos e 

conteúdos educativos (MEC, 2007). 

 

A principal finalidade do Programa Mais Educação é aumentar o tempo e o espaço 

educativo, para reduzir a evasão escolar e a reprovação e melhorar o rendimento 

escolar. Um dos objetivos do programa é que a escola monte seu projeto 

pedagógico pensando nos recursos internos, como por exemplo, os materiais 

lúdicos, científicos e tecnológicos, e nos recursos externos, como museus, parques, 

bibliotecas, e espaços culturais existentes na sociedade. O educador é a peça 

fundamental no processo de educação integral através da escola de tempo integral, 

que precisa ser formado para atuar de forma diferente do ensino tradicional, a partir 

da criação de uma nova proposta pedagógica que contenha novos conteúdos nas 

áreas de sustentabilidade ambiental, direitos humanos, inclusão digital, atividades 

esportivas e integração social (MEC & SECAD, 2009). 

 

Pensando na qualidade do ensino brasileiro e no desenvolvimento das ações 

integradas feitas pela união dos poderes públicos no Brasil, o art. 214 da CF 

estabelece a necessidade de criação do plano nacional de educação (PNE), com 

duração de 10 anos, contendo os objetivos necessários à erradicação do 

analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria da qualidade 

do ensino, à formação para o trabalho e à promoção humanística, científica e 

tecnológica do país (CF, 1988). A lei 13.005 de 25-06-2014 definiu o PNE para o 

período de 2014 a 2024. Para cumprir as exigências do art. 214 da Constituição 

Federal, o PNE dividiu suas ações em metas e estratégias. A meta para as crianças 

de zero a três anos é o aumento da educação infantil, por meio do atendimento em 

creches, chegando a, no mínimo, cinquenta por cento até o final do PNE. As 

crianças de quatro e cinco anos devem estar inseridas na pré-escola, garantindo a 
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educação infantil. Para todas as crianças de seis a quatorze anos será 

disponibilizado o ensino fundamental em nove anos, com a meta de atingir, no 

mínimo, noventa e cinco por cento de conclusão na idade normal até o final do PNE 

(Plano Nacional de Educação [PNE], 2014). 

 

Para atingir a meta de disponibilizar o ensino fundamental universal, foram 

propostas algumas estratégias que contemplam: criação de acompanhamento 

individualizado por aluno; monitoramento do acesso, permanência e aproveitamento 

dos alunos de baixa renda que possuem bolsa de complementação de renda; busca 

pelas crianças e adolescentes que estão fora da escola; desenvolvimento de 

tecnologias pedagógicas que vão ao encontro das necessidades dos alunos 

especiais, das escolas indígenas ou rurais. Pensando na universalização do ensino 

fundamental, uma estratégia importante, que irá permitir a educação integral das 

crianças e adolescentes, é a integração das escolas com as instituições e 

movimentos culturais que auxiliam no desenvolvimento cultural fora das escolas, nos 

espaços disponibilizados pela comunidade; e a criação de locais que estimulem o 

desenvolvimento de habilidades esportivas (PNE, 2014). 

 

O PNE prevê que, no mínimo, cinquenta por cento das escolas de educação básica 

da rede de ensino público sejam de educação de tempo integral até 2014. Prevê, 

ainda, que alcance, pelo menos, vinte e cinco por cento dos alunos matriculados. A 

escola em tempo integral deve oferecer atividades de monitoramento pedagógico, 

multidisciplinares, culturais e esportivas. A escolha das escolas deve ser feita 

observando primeiro as comunidades de baixa renda que possuem histórico de 

vulnerabilidade social. As escolas precisam ser construídas ou reformadas 

pensando nas necessidades de uma escola de tempo integral, que depende de 

quadra poliesportiva, laboratório de informática, bibliotecas, auditórios, cozinha, 

refeitório, banheiro, espaço para atividades culturais, material pedagógico e 

funcionários capacitados para atuar na educação integral. Para o crescimento da 

educação de tempo integral, as escolas podem fazer parcerias com a comunidade 

para utilizar os espaços como parques, museus, cinemas, teatros, e bibliotecas 

(PNE, 2014). 
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No próximo tópico, está descrito o método de avaliação de projetos sociais que 

contempla a avaliação ex-post para verificar os resultados e o impacto que o projeto 

ocasionou na comunidade. E por fim, mencionam-se os sete passos necessários 

para fazer a avaliação ex-post. 

 

2.3 Avaliação de Projetos Sociais no Terceiro Setor 

 

Para um projeto social ter sucesso são necessários planejamento, monitoramento e 

avaliação. É importante avaliar os projetos sociais para verificar se os objetivos 

iniciais estão sendo executados e se as necessidades da comunidade local estão 

sendo atendidas. A avaliação de um projeto social pode ser feita antes do final do 

projeto, ou no momento final, para fazer uma análise comparativa do antes e do 

depois, do proposto e do realizado, e entre meios e fins, com a intenção de avaliar 

os resultados e impactos (Carvalho, 2013). Os projetos sociais já implementados, 

necessitam de avaliação de impacto, denominada avaliação ex-post, para saber 

como está o desempenho das ações planejadas e para planejar o futuro do projeto. 

As avaliações de impacto produzem melhores resultados quando feitas em longo 

prazo, porque a avaliação em curto prazo pode omitir resultados importantes, que 

somente podem ser observados em períodos mais longos de implantação. Por isso, 

é recomendado fazer avaliação ex-post nos projetos de longa duração ou que não 

tenham data para finalizar (Barros & Lima, 2012). 

 

A avaliação dos resultados de um projeto social possibilita a análise da eficácia dos 

resultados e do alcance dos objetivos traçados na fase de planejamento e 

implantação, verificando os impactos obtidos em médio e longo prazo, de acordo 

com as melhorias geradas ao público-alvo e à sociedade em geral (Oliveira, 2012). 

Como o terceiro setor está em crescimento, torna-se necessário fazer avaliações 

dos programas sociais para medir os resultados obtidos. A avaliação permite que as 

instituições melhorem seu desempenho, em função de sua atuação frente à missão 

institucional, à sua atuação na comunidade e ao seu gerenciamento organizacional. 

A avaliação deve ser feita durante a execução do projeto, no final e, dependendo 

das expectativas do projeto, será necessário aguardar meses e até anos depois do 

fim do projeto, para fazer a avaliação dos resultados alcançados na comunidade, por 

se tratar de impactos sociais de longo prazo (Ávila, 2001). 
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A avaliação de projetos sociais é uma iniciativa importante que todas as 

organizações que promovem ações sociais devem se preocupar em fazer, para 

evitar erros contínuos, promover melhoras nas ações e até rever a forma de 

atuação, promovendo mudanças nas estratégias de aplicação dos projetos para 

adequá-los à realidade da comunidade local. Na avaliação do projeto social, é 

necessário seguir as perguntas orientadoras descritas por Marino (2003): Os 

resultados previamente estabelecidos estão sendo cumpridos? Quais efeitos tem o 

projeto sobre os envolvidos? Quais são nossos indicadores de resultados? 

 

A avaliação pode ser feita em projetos já finalizados ou em andamento. O objetivo 

de avaliar projetos sociais já finalizados é saber se eles merecem ser continuados 

ou implementados seguindo outro percurso. Já a avaliação de projetos em 

andamento tem a finalidade de obter os resultados para tomar a decisão em 

continuar ou descontinuar o projeto e para verificar a necessidade de alteração no 

projeto inicial para melhor adequar-se à nova realidade da comunidade. Na 

avaliação ex-post dá-se ênfase a processos e ao impacto alcançado. A avaliação de 

processo é o momento de verificar como estão a programação, a administração e o 

controle do projeto, para redefinir a aplicação de recursos financeiros. Nesse caso, 

deve ser avaliado se os objetivos do projeto foram ou estão sendo alcançados ou se 

os efeitos secundários previstos e não estão sendo alcançados (Cohen & Franco, 

2012). 

 

A avaliação ex-post busca conhecer os resultados obtidos a partir da análise do 

público alvo do projeto, para saber se houve melhoria no cotidiano da comunidade 

após a implementação do projeto. Nessa fase, pode-se avaliar a satisfação dos 

parceiros que financiaram o projeto, para saber se os objetivos foram alcançados. É 

importante usar indicadores de resultados para medir os possíveis avanços após a 

chegada do projeto social na comunidade, e também verificar se as metas pré-

estabelecidas no planejamento dos trabalhos foram cumpridas (Marino, 2003).  

 

A avaliação ex-post deve verificar os objetivos, estratégias e metas iniciais com os 

resultados finais, para saber se foram todos atendidos. É necessário avaliar os 

impactos deixados na comunidade sempre em comparação com a realidade anterior 

à execução do projeto (Ávilá, 2001).  
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A avaliação de impactos ex-post de encerramento é importante para verificar se os 

recursos disponíveis para o programa foram direcionados corretamente e se foi 

mantida a qualidade na gestão do projeto. Nessa fase, não é permitido rever ou 

melhorar as ações, mas sim, verificar se as ações executadas pelos responsáveis 

pelo projeto produziram bons resultados ou os desejados. A verificação dos 

resultados obtidos pode ser utilizada para melhorar outros projetos sociais que 

sejam semelhantes ao programa avaliado (Barros & Lima, 2012).  

 

As decisões na avaliação ex-post podem ser feitas de forma qualitativa e 

quantitativa, avaliando a eficácia e o impacto que o projeto trouxe em termos de 

resultados para a sociedade. Em função deles, deve-se decidir se é necessário 

modificar o projeto, continuar sem alterações ou finalizá-lo. Quando o projeto é 

finalizado, faz-se a avaliação de impacto, em termos qualitativos e quantitativos para 

decidir se devem ser realizados novos projetos com a mesma configuração ou com 

alterações na programação das atividades (Figura 2). 

 

 
Em casos de projetos em andamento 
  Avaliação (de eficácia e impacto) 
   Não (continuar o projeto) 
 Qualitativa    
   Sim (continuar o projeto) 
Decisões     
   Não (modificar a programação) 
 Quantitativa    
   Sim (modificar a programação) 
    

 
Em casos de projetos terminados 
  Avaliação (de impactos) 
   Não (realizar outros projetos similares) 
 Qualitativa   
   Sim (realizar projetos similares) 
Decisões    
   Não (modificar a programação) 
 Quantitativa   
   Sim (modificar a programação) 
    

                      Figura 2 – Quadro diagrama das decisões na avaliação ex-post 
          Fonte: Cohen & Franco (2012, p. 110) 
 

Se a decisão for pela continuidade do projeto, recomenda-se seguir os sete passos 

da avaliação (Figura 3). Primeiro passo: Decisão sobre o foco da avaliação é o 

momento de fazer as escolhas de acordo com as necessidades de avaliação. 
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Segundo passo: Formação da Equipe é o momento de definir as pessoas que 

participarão da avaliação. Terceiro passo: Identificação dos interessados, das 

perguntas e dos indicadores é o momento de convocar as pessoas envolvidas no 

projeto para colaborar com a montagem das perguntas que orientarão a avaliação, 

devendo ser feita menção aos indicadores de resultados do projeto. Quarto passo: 

Levantamento de informações é o momento de consultar um especialista para 

escolher as fontes de consultas, os métodos a serem utilizados e os instrumentos de 

coleta de dados. Quinto passo: Análise de fatos e informações é o momento de pedir 

ajuda a um especialista para efetuar as análises dos dados coletados. Sexto passo: 

Elaboração do relatório e divulgação é o momento de apresentar as conclusões e 

recomendações sobre o projeto. Sétimo passo: Utilização e disseminação. É o 

momento da equipe responsável pelo projeto fazer uma reunião com os avaliadores 

para tomar decisões relacionadas ao futuro do projeto (Marino, 2003). 

 

       
OS SETE PASSOS DA AVALIAÇÃO 

 
7 Utilização e Divulgação 

 
6 Relatório e divulgação 

 
5 Análise de fatos e informações 

 
4 Levantamento de informações 

 
3 Identificação dos interessados, perguntas e indicadores 

 
2 Formação da equipe 

1 Decisão sobre o foco da avaliação 
                     Figura 3 – Quadro os sete passos da avaliação 

        Fonte: Marino (2003, p. 26) 
 

Uma boa avaliação de projeto precisa ter foco para conseguir alcançar os objetivos 

previstos, e ser útil para o desenvolvimento do projeto. Para obtenção de bons 

resultados na avaliação, é sugerido por Albuquerque (2006), que sejam respondidas 

as seguintes perguntas: Por que iniciar um processo de avaliação? Quem vai usar 

as informações resultantes da avaliação? Você está interessado em avaliar o 

processo, os resultados ou ambos? Como as conclusões serão utilizadas? Qual o 

papel dos envolvidos? De quanto tempo essas pessoas dispõem para dedicar ao 

processo de avaliação? Existem recursos para a avaliação? Como será o 

cronograma de avaliação? Será necessário um avaliador externo? O que você 

deseja incluir no relatório final? 
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A avaliação precisa ser vista como uma parte do projeto, da qual todos os 

envolvidos queiram participar, fazendo e respondendo perguntas, com a consciência 

de que as melhorias internas poderão causar melhorias externas também, que os 

erros do passado possam ajudar a ter um futuro melhor e que a avaliação da 

eficácia e dos resultados é importante para o projeto seguir em frente ou mudar de 

direção, seguindo outro caminho que tenha melhores desempenhos (Marino, 2003). 

Quando a avaliação for solicitada pelos financiadores do projeto, é preciso ficar 

atento para que a avaliação não seja similar a uma auditoria financeira, que analise 

apenas as informações contábeis, ao invés de focar nas informações qualitativas de 

natureza social (Albuquerque, 2006). 

 

Neste trabalho, foi feita a avaliação do Projeto Ser Criança implementado em 

Curvelo e Araçuaí no período de 1989 até o final de 2014, verificando os resultados 

obtidos por meio das ações pedagógicas inovadoras utilizadas na formação integral 

das crianças e adolescentes, como proposta de melhorar a socialização e a 

cidadania. Foram utilizadas as ferramentas descritas neste capítulo como forma de 

alcançar os resultados dessa pesquisa (Figura 4). 

(Continua...) 

              

    1 - Ações Educativas Inovadoras   

      

  
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS   2- Eficácia da Educação Integral   

      

    3 - Comparações dos Resultados de Curvelo e Araçuaí    

    

    1 - Análise Documental   

      

  INSTRUMENTOS   2 - Entrevistas com Educadores   

      

    3 - Entrevistas com Egressos    
              
  1 - Pesquisa Documental   
      
  FONTE DE DADOS   2 – Entrevistas   
      
    3 – Avaliações: IDEB   
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(Conclusão) 

  

    Constituição Federal, (1998)   Cohen, (2012) 

    Ávila, (2001)   MEC & UNESCO, (2012) 

    Drucker, (2002)   Oliveira, (2012) 

  
AUTORES 
PESQUISADOS   Marino, (2003)   Mendonça, (2013) 

  
 

  Albuquerque, (2006)   
Sano & Montenegro Filho, 
(2013) 

  
 

  Costa, (2006)   Severo, (2014) 

  
 

  Barros & Lima, (2012)   Pio & Czernisz, (2015) 
            

Figura 4 – Quadro estratégias de pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

No próximo capítulo estão definidos os procedimentos metodológicos a serem 

adotados na pesquisa, divididos em quatro partes, a saber. Na primeira está descrita 

a classificação da pesquisa quanto ao tipo e à técnica. A segunda parte explica 

quais foram as unidades de análise e observação. A terceira parte define as técnicas 

e instrumentos de coleta de dados feitos na pesquisa, demonstrando os critérios 

para escolha e seleção da amostra. Na última parte, estão as estratégias de análises 

e tratamentos de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, descreve-se a metodologia utilizada para atingir o objetivo principal 

do trabalho, qual seja, avaliar o Projeto Ser Criança de Curvelo e Araçuaí, no 

período de 1989 a 2014, medindo os resultados produzidos pelas ações educativas 

inovadoras na sua formação integral e social. A metodologia ajuda o pesquisador a 

seguir um raciocínio lógico na análise dos dados e na busca de conclusões, diante 

de um problema predefinido, por meio da utilização de técnicas e do método 

científico.  

 

A avaliação de projetos sociais é um bom indicador de maturidade das ações 

desenvolvidas no campo social. No Brasil, tem crescido o número de avaliações de 

projetos sociais, a maioria das avaliações feitas por estudantes das universidades e 

centros de pesquisas sociais, contendo boas referências tanto de análise 

macropolítica, quanto de conjuntura social, com o uso de técnicas quantitativas e 

qualitativas de coleta e análise de dados (Jannuzi, 2011).  

 

Esse capítulo está dividido em quatro partes, tendo na primeira parte a classificação 

da pesquisa quanto aos critérios metodológicos utilizados na pesquisa; na segunda 

parte, define-se a unidade de análise e observação aplicada à pesquisa. Na terceira 

parte, examinam-se as técnicas e instrumentos de coleta de dados utilizados na 

pesquisa de campo. Na última parte, estão definidas as estratégias de análises e 

tratamento de dados, mencionando como foram trabalhadas as fontes primárias e 

secundárias da pesquisa. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Por sua finalidade, a pesquisa pode ser classificada em dois grupos distintos. A 

primeira, de cunho intelectual, pode ser chamada de pura ou fundamental. É aquela 

feita pelos cientistas e visa ao desenvolvimento contínuo da ciência. O segundo trata 

da pesquisa prática ou aplicada, que é utilizada para auxiliar na resolução de 

problemas da vida cotidiana, buscando meios para melhorar as condições de vida e 

da saúde da população (Andrade, 2010). Esta pesquisa é de ordem prática porque é 
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uma avaliação do Projeto Ser Criança de Curvelo e Araçuaí, usando-se referências 

teóricas e informações específicas do Projeto.  

 

Conforme Gil (2008), o presente trabalho se adéqua mais à pesquisa descritiva, pelo 

fato de esta ter as características de descrever determinada população ou 

fenômeno, por meio de técnicas de coleta de dados, fazendo-se a observação e 

análise do objeto de estudo sem participar de seu desenvolvimento. 

 

As técnicas de abordagens foram quantitativa e qualitativa. Foi quantitativa porque 

analisamos os resultados obtidos pelas escolas de ensino da rede pública de 

Curvelo e Araçuaí, mediante a observação dos resultados do IDEB. Esse índice 

mede a qualidade da educação no Brasil, a partir da combinação do número de 

aprovação, para que se conheça o rendimento escolar e do resultado da Prova 

Brasil ou Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), aplicadas aos alunos 

no final das etapas de ensino. No caso específico, serão verificados os resultados 

dos exames dos alunos da 4ª serie / 5º ano e da 8ª serie / 9º ano. O IDEB foi 

mensurado pela primeira vez em 2005, e após uma minuciosa análise dos 

resultados de cada município, foi feita uma projeção do IDEB esperado para cada 

município nas próximas avaliações.  

 

Para verificar a eficácia do Projeto Ser Criança nos resultados das escolas públicas, 

neste estudo, foram analisados os resultados obtidos nos anos de 2005 a 2013 

pelas escolas analisadas, comparando-os à média do município e aos valores do 

IDEB projetados para cada uma das cidades a partir de 2007. Para avaliar o impacto 

do Projeto em cada uma das cidades, foi feito o comparativo dos resultados das 

escolas da rede de ensino público.  

 

Em Curvelo, serão comparados os dados das escolas parceiras do Projeto: Escola 

Municipal Dr. Viriato Diniz Mascarenhas, Escola Municipal Antonino Diniz Couto, 

Escola Estadual Ministro Adauto Lucio Cardoso, Escola Estadual Interventor Alcides 

Lins, localizadas em bairros próximos aos Projeto, com os das escolas não parceiras 

do Projeto, localizadas também próximas ao Projeto: Escola Municipal Filomena de 

Oliveira Leite e Escola Estadual São Vicente de Paulo. E, por fim, foi feito o 
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comparativo entre os resultados das escolas de Curvelo e Araçuaí, para observar 

qual dos Projetos está obtendo os melhores resultados no IDEB. 

 

Em Araçuaí, foram analisados os resultados obtidos pelas escolas parceiras do 

Projeto, que estão localizadas no mesmo bairro ou em bairros vizinhos, onde estuda 

a maioria dos alunos do Projeto: Escola Estadual Dom José de Haas, Escola 

Estadual Professor Leopoldo Pereira e Escola Estadual Manoel Fulgêncio, foram 

comparados aos das escolas que não tem alunos do Projeto, que estão localizadas 

em bairros vizinhos ao Projeto: Escola Estadual Isaltina Cajubi Fulgêncio e Escola 

Estadual Frei Rogato.  

 

Além da abordagem quantitativa foi feita, também, uma avaliação da qualidade das 

ações educativas inovadoras implementadas pelo Projeto e dos resultados 

produzidos. Foi verificada a eficácia da utilização das técnicas da educação integral, 

como meio de melhorar a aprendizagem e sua eficiência, medida pelo retorno social 

obtido pelos egressos do Projeto depois de formados pelo seu ingresso no mercado 

de trabalho ou pela sua trajetória profissional. Foram analisados os relatórios 

técnicos elaborados pelos coordenadores de cada um dos dois Projetos em estudo. 

As informações disponíveis no site institucional do CPCD na internet serão utilizadas 

como fontes de apoio, bem como os vídeos contendo documentários e o acervo de 

fotos do Projeto.  

 

Para atingir o objetivo dessa pesquisa foi utilizado o método de gestão por 

resultados, mencionada por Albuquerque (2006). Segundo o autor, esse método foi 

criado para que as entidades do terceiro setor possam medir os resultados e os 

impactos do Projeto, para saber se as metas iniciais foram alcançadas. É importante 

fazer a avaliação de projetos, para que as ações das entidades sejam mais 

transparentes e possam medir a eficiência e eficácia dos seus serviços sociais 

prestados à comunidade e, por fim, decidir se vale a pena continuar o projeto, ou se 

deve ser finalizado, ou se deve ser levado a outra comunidade.  

 

A GPR permite avaliar a qualidade, a eficácia e a sustentabilidade das ações 

desenvolvidas por qualquer tipo de projeto social (Albuquerque, 2006). Ela tem, 

ainda, os seguintes méritos: simplicidade na aplicabilidade por ser fácil sua 
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utilização; a aprendizagem prática, que permite alterações no decorrer do projeto; a 

aplicação ampla, que possibilita a avaliação de qualquer projeto, a transparência, 

que deixa registrado em relatório os resultados obtidos; e a parceria, que propicia a 

participação de todos no projeto. Para alcançar os objetivos da GPR é preciso que 

todos os envolvidos no projeto estejam de acordo com as metas propostas, 

contando com a participação de todos na adesão e comprometimento com o projeto, 

na busca dos resultados esperados. Na aplicação da metodologia de GPR, é 

necessário entender os conceitos chaves de meta, objetivos, resultados, atividades 

e produtos descritos por Albuquerque (2006) na Figura 5. Eles foram pensados para 

avaliar entidades do terceiro setor. 

 

CONCEITOS – CHAVE 
Meta É um objetivo mais amplo do projeto, geralmente a ser alcançado a prazo longo. 
Objetivo É aquilo que se almeja. Deve ser atingido dentro do período de existência do 

projeto e estar relacionado diretamente com ele, tendo como resultado os efeitos 
gerados pelo projeto. 

Resultados São as modificações que se podem descrever ou medir, derivadas das ações 
desenvolvidas. Procura-se verificar a transformação que ocorre no trabalho 
desenvolvido no âmbito do projeto ou programa, podendo ser de curto, médio ou 
longo prazo. 

Atividades São ações que devem ocorrer dentro do âmbito do projeto. 
Produtos São os resultados de curto prazo gerados pelas atividades à medida que forem 

concluídas no escopo do projeto. 
Figura 5 – Quadro conceitos – chaves de um projeto social 
Fonte: Adaptado de Albuquerque (2006). 
 

A ferramenta da estrutura de monitoramento de desempenho usada na GPR está 

descrita na Figura 6. Sua aplicação permite identificar os resultados obtidos pelas 

ações de educação integral desenvolvidas pelo Projeto como forma de 

aprimoramento da formação humana, da socialização e da promoção da cidadania 

nas duas cidades onde está sendo implementado. Os elementos utilizados na 

estrutura de monitoramento são: os resultados, os indicadores de desempenho, a 

fonte de dados, os métodos de coleta de dados, a frequência e os responsáveis. 

Seus resultados serão medidos pelo seu impacto, efeitos e produtos. 

 

RESULTADOS INDICADORES 
DE 

DESEMPENHO 

FONTE DE 
DADOS 

MÉTODOS 
DE COLETA 
DE DADOS 

FREQUÊNCIA RESPONSÁVEIS 

Impacto      
Efeitos      
Produtos      
Figura 6 – Quadro estrutura de monitoramento de desempenho 
Fonte: Albuquerque (p. 136, 2006) 
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3.2 Unidades de análise e observação 

 

O Projeto Ser Criança foi escolhido como objeto desse estudo, serão estudadas 

suas unidades nas cidades de Curvelo e Araçuaí. Ele é o principal Projeto 

desenvolvido pelo CPCD. Na cidade de Curvelo, o Projeto teve início no ano de 

1989 e finalizou em 2012, ao encerrar-se a parceria com a Comunidade 

Redentorista, que é a proprietária do local onde o Projeto era sediado. Em Araçuaí, 

teve início em 1998, as atividades acontecem na sede, local emprestado por meio 

de contrato de comodato pelo Colégio Nazareth e continuam ativos os trabalhos no 

Projeto até o presente. O Projeto tem como público alvo, as crianças e adolescentes 

de sete a quatorze anos. A população objeto de estudo foi formada pelos 

educadores, alunos, pais dos alunos e egressos dos dois Projetos implementados 

nas duas cidades.  

 

Nos encontros diários do Projeto, adota-se, geralmente, a seguinte dinâmica: inicia-

se pela formação de uma grande roda com todas as crianças e adolescentes 

presentes. Num segundo momento, eles são divididos em pequenos grupos por 

idade. As atividades de cada grupo são coordenadas por um educador. No final da 

atividade, forma-se, novamente, a grande roda. Cada educador é responsável em 

repassar as atividades diárias para o seu grupo de alunos, e mensalmente são 

entregues para a coordenadora geral do Projeto, os resultados obtidos pelos alunos. 

Posteriormente, a coordenadora monta o relatório técnico do mês, descrevendo o 

estágio de desenvolvimento do Projeto, mensurando os avanços obtidos pelos 

alunos, e bem como a descrição e análise das atividades de acordo com o plano de 

trabalho e avaliação. O relatório descreve, também, o envolvimento com a 

comunidade, com a escola, quais foram os avanços nos índices qualitativos e 

quantitativos dos alunos e as dificuldades encontradas. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

A coleta documental foi feita com base em fontes de dados primários e secundários. 

Os dados primários analisados foram extraídos dos relatórios técnicos elaborados 

pelas coordenadoras de cada Projeto com a participação de todas as educadoras 

envolvidas. Nos relatórios descrevem todas as atividades educativas desenvolvidas 
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mensalmente relacionadas ao cumprimento dos objetivos escritos do Projeto. Os 

dados secundários analisados serão os vídeos, fotos, reportagens, entrevistas 

existentes nos arquivos do CPCD ou disponíveis na internet no site da própria 

instituição e a avaliação da educação básica por meio do IDEB. 

 

A entrevista é um meio importante na coleta de dados primários de uma pesquisa, 

elaborada com eficiência, aplicada com rigor e interpretada sem manipulação dos 

fatos coletados. As perguntas formuladas serão direcionadas às pessoas envolvidas 

no Projeto Ser Criança, pela sua importância na sua realização e por sua 

participação. A entrevista pode ser formulada de forma estruturada, semi-estruturada 

e não estruturada.  A entrevista estruturada é quando o pesquisador monta um 

roteiro com perguntas fechadas, previamente formuladas para serem feitas ao 

entrevistado. A entrevista semi-estruturada possibilita o pesquisador a levar uma 

parte das perguntas, previamente formulada, e, no decorrer da entrevista, são 

acrescentadas verbalmente novas perguntas que auxiliarão na análise da pesquisa. 

Já na entrevista não estruturada, o pesquisador fica livre para escolher e formular 

perguntas com os temas que forem mais relevantes ao desenvolvimento da 

pesquisa. Nesse estudo, iremos usar a entrevista semi-estruturada porque permitirá 

um melhor conhecimento das ações de formação educacional e social das crianças 

e adolescentes (Beuren, 2008). 

 

As entrevistas foram feitas com as educadoras, os egressos, os alunos e os pais de 

alunos do Projeto em Curvelo e Araçuaí. A escolha dos entrevistados justifica-se 

pelos seguintes motivos, em Curvelo: entrevistado 01, educadora responsável pelo 

grupo de crianças; entrevistado 02, educadora responsável pelo grupo de crianças; 

entrevistado 03, educadora responsável pelo grupo de crianças; entrevistado 04, 

egresso do Projeto, que atualmente é funcionária no setor de vendas de uma 

Cooperativa na cidade de Curvelo, entrevistado 05, egresso do Projeto, que 

atualmente é educadora social na cidade Raposos, entrevistado 06, egresso do 

Projeto, que atualmente é marceneiro.  

 

Em Araçuaí: entrevistado 01, educadora responsável pelo grupo de crianças; 

entrevistado 02, educadora responsável pelo grupo de crianças; entrevistado 03, 

educadora responsável pelo grupo de crianças; entrevistado 04, egresso do Projeto, 
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que atualmente é professor de música na Bituca Universidade de Música Popular na 

cidade de Barbacena, MG; entrevistado 05, egresso do Projeto, que atualmente é 

educador social no Projeto; entrevistado 06, egresso do Projeto, que atualmente é 

contratada como assistente de produção no Grupo Ponto de Partida na cidade de 

Barbacena, MG, que realiza apresentações musicais e teatrais nas cidades 

brasileiras e no exterior; entrevistado 07, aluno do Projeto; entrevistado 08, aluno do 

Projeto; entrevistado 09, aluno do Projeto; entrevistado 10, aluno do Projeto; 

entrevistado 11, aluno do Projeto; entrevistado 12, aluno do Projeto; entrevistado 13, 

aluno do Projeto; entrevistado 14, aluno do Projeto; entrevistado 15, pais de aluno 

do Projeto; entrevistado 16, pais de aluno do Projeto; entrevistado 17, pais de aluno 

do Projeto; entrevistado 18, pais de aluno do Projeto; entrevistado 19, pais de aluno 

do Projeto. 

 

Para fazer as entrevistas foram desenvolvidos quatro roteiros, para melhor avaliar os 

resultados produzidos pelos dois Projetos. O primeiro roteiro foi aplicado às 

educadoras do Projeto, o segundo, aos egressos do Projeto, o terceiro, aos alunos e 

o quarto aos pais dos alunos. As perguntas foram divididas em três blocos, com 

cinco perguntas cada um. No primeiro bloco, as perguntas focalizam as ações 

educativas inovadoras utilizadas no dia a dia do Projeto para ensinar as crianças e 

adolescentes. No segundo bloco, as perguntas estão direcionadas a medir a 

educação integral como forma de ensinar usando a mente, o corpo e a vida social, 

através de atividades culturais e esportivas. O terceiro roteiro foi reservado às 

questões de formação social visando aproveitar a socialização das crianças e 

adolescentes e o desenvolvimento da cidadania plena (Apêndice 1, 2, 3 e 4).  

 

3.4 Estratégias de análises e tratamento dos dados 

 

Os resultados alcançados pelo Projeto Ser Criança nas cidades de Curvelo e 

Araçuaí foram avaliados pelo uso separado e em caráter complementar das fontes 

de dados documentais da instituição, por meio dos relatórios técnicos do Projeto, 

das entrevistas feitas com os educadores, alunos, pais dos alunos, egressos e dos 

escores da avaliação do ensino fundamental, feita pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, por meio do IDEB. Serão usados 

indicadores qualitativos e quantitativos na avaliação do Projeto. O indicador 
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quantitativo permitirá a análise e cruzamento de dados referentes à qualidade do 

ensino e da aprendizagem das crianças e adolescente que frequentaram o ensino 

fundamental em escolas da rede pública de ensino, através do comparativo dos 

dados de 2005 até 2013 fornecidos pelo IDEB. A análise qualitativa possibilitará a 

percepção da eficácia das ações educativas inovadoras na formação integral, na 

socialização e na promoção da cidadania na vida dos participantes do Projeto ao 

longo do período estudado. 

 

A análise e tratamento de dados tiveram por base avaliar em que medida os 

objetivos do Projeto Ser Criança foram obtidos ou não, no período de 1989 ao final 

de 2014, usando-se os dados coletados pelas fontes citadas. 

 

Já no segundo momento, os resultados dos dois Projetos serão analisados com 

base nas entrevistas realizadas, usando-se as experiências e percepções dos 

educadores do Projeto e a trajetória profissional dos egressos. Foram entrevistados 

em Curvelo, três educadoras e três egressos. Em Araçuaí, três educadoras, três 

egressos, oito alunos e cinco pais de alunos.  

 

O capítulo seguinte apresenta os resultados percebidos na avaliação do Projeto Ser 

Criança em Araçuaí e Curvelo, iniciando com um breve histórico do CPCD instituição 

responsável pelo Projeto, em seguida vem a caracterização do Projeto, a avaliação 

do Projeto em Curvelo e Araçuaí, e finalmente o comparativo entre os dois Projetos.  
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4 OS RESULTADOS NO IMPACTO EDUCACIONAL DO PROJETO SER 

CRIANÇA 

 

Neste capítulo, serão demonstrados os resultados encontrados na avaliação do 

Projeto Ser Criança de Curvelo e Araçuaí no período de 1989 até 2014, por meio 

das ações educativas inovadoras e da educação integral na formação social das 

crianças e dos adolescentes. O capítulo foi dividido em cinco partes, para melhor 

apresentar os resultados da pesquisa. Na primeira parte, está demonstrado o 

histórico do CPCD. Na segunda parte, está apresentado os objetivos do Projeto Ser 

Criança. Na terceira parte, está descrito a avaliação do Projeto na cidade de 

Curvelo. Na quinta, a avaliação do Projeto na cidade de Araçuaí. E na última parte, o 

comparativo dos dois Projetos em estudo, apresentando as diferenças e 

semelhanças. 

 

4.1 Breve Histórico do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD) 

 

O CPCD foi fundado em 1984, na cidade de Belo Horizonte, pelo antropólogo e 

educador Tião Rocha, com o objetivo de atuar nas áreas de educação popular de 

qualidade e desenvolvimento comunitário sustentável, tendo a cultura como matéria 

prima e instrumento de trabalho pedagógico e institucional. O CPCD é uma entidade 

do terceiro setor classificada como uma ONG, sem fins lucrativos, de utilidade 

pública federal, estadual e municipal. Sua missão é realizar projetos inovadores, 

programas integrados e plataformas de transformação social e desenvolvimento 

sustentável, destinados, preferencialmente, às comunidades e cidades brasileiras 

com menos de 50 mil habitantes.  

 

O CPCD pretende se tornar uma referência regional e nacional na construção de 

Cidades Educativas e na implementação de cidades sustentáveis, contribuindo, de 

forma substantiva, para a consolidação dos princípios éticos, de transparência, 

justiça e equidade social, valorizando a diversidade cultural brasileira. A entidade se 

pauta nos valores, acreditando que a educação somente acontece no plural e que 

desenvolvimento cria oportunidades. A comunidade participa de todas as fases do 

projeto, desde o planejamento até os resultados e impactos finais das ações 

executadas. 
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Durante esses mais de trinta anos de projetos sociais implementados nos Estados 

de Minas Gerais, no Maranhão e em São Paulo, nos países africanos de Guiné 

Bissau e Moçambique, e em Portugal, de 1984 até o final de 2014, o CPCD foi 

reconhecido por 26 prêmios e destaques nacionais e internacionais (Anexo 1). Em 

1995, o Projeto Ser Criança de Curvelo conquistou o 1º lugar no Prêmio Itaú-Unicef. 

Na ocasião, foram inscritos 406 projetos, provenientes de várias cidades do país, 

com o tema: “Educação e Participação”. Cada projeto inscrito apresentou iniciativas 

voltadas ao atendimento direto de crianças e adolescentes, à mobilização da 

sociedade para a educação, à formação de professores do ensino público e à 

produção de materiais de apoio à aprendizagem. O objetivo do prêmio é estimular o 

crescimento dos projetos que contribuam com as políticas públicas de Educação 

Integral para crianças, adolescentes e jovens em condições de vulnerabilidade 

socioeconômica.  

 

O Projeto Araçuaí “Cidade Educativa” foi escolhido entre 250 cidades candidatas do 

mundo, em 2006, como um dos quatro melhores projetos apresentados no 9º 

Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Lyon, França. Esse congresso 

é gerenciado pela Associação Internacional de Cidades Educadoras que tem como 

princípios: trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade como 

grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e com as pessoas; 

valorizar o aprendizado vivencial; e priorizar a formação de valores. 

 

Foram vários os projetos desenvolvidos e implementados pelo CPCD nesses mais 

de trinta anos de existência. O Projeto Ação é a união das ações educacionais, 

comunitárias e estratégicas desenvolvidas pelo CPCD com o intuito de fazer o 

acolhimento familiar e comunitário, promover a convivência entre as pessoas 

diferentes, desenvolver a aprendizagem e permitir melhores oportunidades para as 

crianças e adolescentes na vida social, econômica e cultural. As ações acontecem 

por meio da formação de agentes comunitários de educação e educadores sociais 

que são responsáveis por coordenar as oficinas comunitárias, que utilizam o bornal 

de jogos para ensinar, a algibeira de livros para estimular a leitura e a criação de 

novas alternativas para garantir a efetividade dos direitos humanos e do estatuto da 

criança e adolescente.   
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O Projeto Fabriquetas é constituído por núcleos de produção que utilizam 

tecnologias populares de baixo custo. Apropriadas e adaptadas para criação de 

oportunidades de trabalho e fortalecimento da renda familiar com a produção de 

doces e licores artesanais, arte em sucatas de ferro, artefatos de madeira e 

cerâmica, tecelagem e crochê, papelaria com tinta de terra, bolsas de lona, 

bordados, vassouras de garrafa pet, software e cinema. Com as técnicas de 

produção ensinadas nas fabriquetas criou-se a Cooperativa Dedo de Gente, em 

1996, na qual são formados grupos para a produção e comercialização dos produtos 

desenvolvidos com a colaboração de cada participante. Atualmente, existem três 

unidades em funcionamento nas cidades de Curvelo, Araçuaí e Raposos. 

 

O Projeto Sítio Maravilha é uma parceria com a Ação Social Santo Antônio que 

emprestou o sítio em 2005, no qual foi implantado o centro de permacultura do Vale 

do Jequitinhonha utilizado como um laboratório de tecnologias alternativas, servindo 

como modelo de desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável para o 

semiárido brasileiro. No sítio, são oferecidas oficinas para disseminação das 

tecnologias, como hortas em mandala, espiral de ervas, círculo de bananeira, 

produção de composto orgânico, produção de mudas e cozinha experimental que 

ensina as formas de aproveitamento de toda a produção do sítio. Os animais criados 

são: porcos, coelhos, codornas, galinhas e peixes. As frutas, as verduras e os 

legumes cultivados são: abacaxi, acerola, banana, laranja, manga, maracujá, 

seriguela, abóbora, berinjela, beterraba, cenoura, feijão, jiló, mandioca, quiabo, 

alface, salsinha. Toda a produção do sítio, cerca de 9 toneladas por ano, é 

direcionada para alimentar os participantes do Projeto Ser Criança e as pessoas 

atendidas pela Ação Social Santo Antônio.    

 

Projeto Araçuaí Sustentável teve início em 2005, com a união de 13 organizações 

brasileiras do segundo e terceiro setor, ligadas à Fundação Avina, com o objetivo de 

promover a transformação social do Vale do Jequitinhonha, fazendo de Araçuaí uma 

cidade sustentável, por meio de 9 dimensões: empoderamento comunitário, o 

compromisso ambiental, a satisfação econômica e os valores éticos, humanos e 

culturais. O principal foco do programa é articular tecnologias sociais nas áreas de 

segurança alimentar e hídrica, agroecologia e energias renováveis, permitindo o 

desenvolvimento sustentável nas dimensões social, ambiental e econômica.   
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Coral Meninos de Araçuaí é o nome do projeto que atende crianças de 7 a 14 anos 

desde 1998, tendo a música como um grande aliado na formação cidadã, na 

socialização e no desenvolvimento da autoestima. O Coral possui 6 CDs e 2 DVDs 

gravados e tem participação no CD Pietá, de Milton Nascimento. Já foram feitas 

várias apresentações em diversas cidades brasileiras e em Paris, na França.   

 

Cinema Meninos de Araçuaí é o primeiro cinema 35mm do Vale do Jequitinhonha, 

situado no centro da cidade de Araçuaí que possibilita o encontro de pessoas e a 

difusão da cultura por meio de sessões de filmes e cineclubes comentados. Os 

jovens da fabriqueta de cinema da Cooperativa Dedo de Gente produzem filmes 

com os artistas e as histórias regionais para serem exibidos em sessões abertas ao 

público. O cinema possui uma programação itinerante que leva filmes para a região 

rural, contribuindo para a formação integral da população residente fora da área 

urbana.  

 

O CPCD mantém os Projetos com recursos financeiros recebidos do segundo e do 

terceiro setor nesses vários anos de existência. O Projeto fez parceria com 

Fundações estrangeiras, com o Governo Federal, Governo Estadual, e Governo 

Municipal, Natura, Petrobras, Vale do Rio Doce, Unibanco, Fundação Itaú Social, 

Fundação Kellogg, Colégio Nazareth de Araçuaí, Criança Esperança e Unesco. As 

despesas com a manutenção do Projeto em Curvelo foram em torno de duzentos mil 

reais por ano, para custear os salários dos dez funcionários contratados. Em Araçuaí 

as despesas foram em torno de cento e cinqüenta mil reais, para pagar os salários 

dos nove funcionários. 

 

4.2 Caracterização do Projeto Ser Criança “Educação pelo brinquedo” 

 

O Projeto Ser Criança “Educação pelo brinquedo” foi criado pelo CPCD para atender 

crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, matriculados na rede de ensino público. 

Destina-se às pessoas que moram em comunidades classificadas como de risco 

social, devendo ser frequentado em turno diverso do horário de aula como atividade 

complementar ao ensino recebido na escola pública. O Projeto visa promover 

educação integral, utilizando como recursos o brinquedo e o brincar.  
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4.2.1 Concepção Pedagógica 

 

Construir um novo trinômio conceitual: novo educador, novo educando, nova prática 

educativa, a partir de ações pedagógicas inovadores, prazerosas e de aprendizagem 

permanente. Para atingir estes propósitos, foram desenvolvidos cinco objetivos 

específicos, descritos na Figura 7, que seguem a proposta da educação integral de 

propiciar o ensino por várias dimensões, abordando a mente, o corpo e a vida social, 

como um meio mais adequado de formar o individuo e o cidadão.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO SER CRIANÇA 
1 - Privilegiar o "diálogo" como mediador de “relações iguais entre pessoas diferentes", envolvendo 
educadores, pais, alunos e comunidade; 
2 - Priorizar o respeito às diferenças individuais, valorizando os saberes, os fazeres e os ritmos de 
aprendizagem de cada um; 
3 - Utilizar todas as situações – rotineiras e ocasionais - vividas pelas crianças e jovens participantes 
em suas comunidades como "conteúdos educacionais" programáticos e significativos; 
4 - Transformar todos os espaços comunitários ocupados pelos participantes em "espaços de 
aprendizagem", e todas as "escolas" em "centros de cultura comunitária"; 
5 - Designar como "educadores" todas as pessoas (professores, funcionários, pais, alunos, etc, 
independente da idade, sexo e função) participantes do processo educativo. 
Figura 7 – Quadro objetivos específicos do Projeto Ser Criança 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A estrutura de trabalho do Projeto para alcançar os objetivos específicos é dividida 

nas seguintes pedagogias: Pedagogia da Roda, Pedagogia do Brinquedo, 

Pedagogia do Sabão, Pedagogia do Abraço e Pedagogia do Copo Cheio. A 

Pedagogia da Roda permite o diálogo entre os educadores e educandos, por meio 

do qual todos ensinam e aprendem a partir das experiências de vida de cada um. É 

um aprender a ver o mundo pelo olhar de outra pessoa (Figura 8). 

  

 
                                         Figura 8 – Foto Pedagogia da Roda 

                        Fonte: Dados da Pesquisa 
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A Pedagogia do Brinquedo surgiu a partir da pergunta: será que as crianças podem 

aprender tudo que precisam aprender, no seu tempo e no seu ritmo, brincando 

alegremente? A resposta foi sim, pois aprender brincando possibilita a socialização, 

a troca de experiências e o companheirismo.  

 

A Pedagogia do Sabão é o resultado do aprender fazendo por meio da realidade da 

comunidade, que possui suas práticas tradicionais e culturais, que podem gerar 

desenvolvimento sustentável e econômico, por meio da educação integral, que une 

as crianças e as mães no processo educacional.  

 

A pedagogia do abraço tem a função de despertar o espírito solidário e afetivo, 

descartando a ideologia do autodesprezo, fortalecendo a autoestima, permitindo 

uma melhor integração do grupo e facilitando o processo de aprendizagem.  

 

A pedagogia do copo cheio trabalha a partir do índice de potencial de 

desenvolvimento humano (IPDH), que mede a capacidade de acolhimento, de 

convivência, de aprendizagem e de oportunidade. 

 

As ações do Projeto estão apoiadas no tripé: metodologia inovadora, capacitação de 

educadores e envolvimento comunitário.  A metodologia inovadora começou a partir 

da concepção de educação como algo que só ocorre no plural e de que todos nós 

somos educadores e educandos. Para conseguir êxitos nessa metodologia, foram 

criadas algumas ações metodológicas conforme descrito na Figura 9.  

 

AÇÕES METODOLÓGICAS 
A busca sistemática de formas criativas e inovadoras de estímulo à participação (a roda, os jogos, as 
atividades lúdicas); 
A valorização dos saberes e fazeres (a cultura da criança e da comunidade como matéria prima a ser 
lida, escrita, pintada, dançada, desenhada, encenada, etc.) pelos projetos e pela escola; 
O diálogo como princípio gerador de uma prática educativa plural e norteador de relações mais 
humanas e mais iguais entre professores e alunos. 
Figura 9 – Quadro ações metodológicas 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A capacitação de educadores é a principal estratégia usada para que o Projeto 

alcance os resultados e impactos esperados na comunidade. A capacitação de 

educadores e coordenadores segue os objetivos de desenvolver as práticas 

educativas transformadoras, geradores de oportunidades de desenvolvimento 
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harmônico e integral. São ministrados cursos, treinamentos, oficinas e seminários 

para formar gente educadora, com o propósito de formação de educadores como 

provocadores e criadores de oportunidades. O envolvimento é o convite à 

comunidade para participar como protagonista do processo educacional de suas 

crianças e adolescentes, como possibilidade de novas ações para as famílias e a 

organização de novas propostas educativas nas áreas de educação e saúde, 

educação e trabalho e educação e cidadania. 

 

As premissas metodológicas usadas no dia a dia do Projeto são a roda, a pauta, a 

avaliação e a memória. A roda é o ponto de partida do Projeto, pois todos os dias as 

atividades educacionais começam com a grande roda, na qual se sentam os 

educadores e os educandos, para conversar, planejar, dar notícia, comentar fatos, 

discutir alternativas e organizar tarefas. Após a grande roda, os participantes são 

divididos em pequenas rodas por faixa etária de idade e, ocasionalmente, por 

assuntos de interesse. A pauta é o momento em que todos participam do 

planejamento, definindo as prioridades, organizando os caminhos e decidindo quais 

assuntos serão estudados primeiro. A avaliação é feita ao final de cada dia de 

trabalho, quando voltam à roda e avaliam o que foi feito, os resultados alcançados e 

as dificuldades encontradas. A memória é o momento da construção coletiva da 

história do grupo por meio de registros por escrito, por fotografia, por vídeo, por 

música, por desenho e por outras formas encontradas pelos participantes. 

 

O CPCD alcançou bons resultados com a construção do trinômio conceitual novo 

educador, novo educando e nova prática educativa em conjunto com as cinco 

estratégias de ação: a Pedagogia da Roda, a Pedagogia do Brinquedo, Pedagogia 

do Sabão, Pedagogia do Abraço e a Pedagogia do Copo Cheio. A partir do Projeto 

Ser Criança, surgiram novos subprojetos como: a oficina de sucata, a brinquedoteca, 

a cozinha experimental, a alimentação alternativa, a horta orgânica, os jornais “Dedo 

de Gente” (Curvelo) e “Caldeirão de Ideias” (Araçuaí); e o projeto “Bornal de jogos: 

Brincando também se Ensina” (destinado às escolas públicas).  
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4.2.2 A implantação do Projeto 

 

Uma equipe do CPCD fez uma pesquisa de observação e registro sistemáticos 

durante 10 meses, diariamente, dentro de 40 escolas da região norte de Minas 

Gerais, por meio das indagações e provocações descritas na Figura 10. O CPCD, a 

partir das experiências vividas na área educacional, somadas aos resultados da 

pesquisa feita nas escolas e aos dados estatísticos disponibilizados pelo governo 

sobre a escola pública, principalmente nos indicadores de repetência e evasão 

escolar, decidiu fazer o planejamento e a implantação do Projeto Ser Criança. 

Primeiramente, foi criada e aprovada a proposta da concepção do Projeto. Em 

seguida, identificaram-se as parcerias locais, sendo feito um convênio com a 

Prefeitura local. Após definir o local de instalação do projeto, selecionaram-se os 

educadores, que participaram do curso de formação com capacitação de cinco 

semanas em horário integral. E, por último, fez-se uma reunião com a comunidade, 

para apresentação da proposta educativa, inscrição e matrícula das crianças e 

adolescentes. 

 

O que acontece no dia a dia da escola que leva alunos e professores a terem uma relação antagônica 
dentro da sala de aula? 
Por que ir à escola, em geral, é tão ruim para os alunos? 
Por que estudar é um sacrifício e não um prazer? 
É possível produzir educação de boa qualidade sem escola, por exemplo, debaixo de uma árvore? 
É possível existir uma escola tão boa e tão prazerosa que os alunos e professores exijam aulas aos 
sábados, domingos e feriados? 
Qual será a diferença entre uma cartilha, um canteiro de alface ou uma bola de futebol como 
instrumento de aprendizagem? 
Os livros perderam o seu encantamento ou foi a escola que não soube manter os livros encantados?  
Como se pode viver no dia a dia da escola, prazerosamente, o processo "ação-reflexão-ação"? 
Figura 10 – Quadro Indagações e Provocações 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A proposta do Projeto Ser Criança é atuar com práticas educativas inovadoras e 

criativas, por meio da capacitação dos educadores sociais e do envolvimento da 

comunidade local, para criar novas alternativas de desenvolvimento com harmonia e 

coerência, utilizando os costumes e a cultura regional. As práticas educativas 

inovadoras e criativas escolhidas para o Projeto foram desenvolvidas pensando no 

estimulo à participação das crianças e do adolescente, tendo como ponto de partida 

a roda, em que todos ficam no mesmo nível, sendo um espaço para conversar, 
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planejar e organizar as tarefas, os jogos como formas prazerosas de aprendizagem, 

e as atividades lúdicas para estimular a criatividade e o raciocínio. Outro ponto 

importante é a valorização dos saberes e fazeres da comunidade como matéria 

prima a ser lida, escrita, pintada, dançada, desenhada, encenada, etc. O diálogo é 

um princípio gerador de uma prática educativa plural e norteador de relações mais 

humanas entre professores e alunos. 

 

Os trabalhos iniciais com as crianças são desenvolvidos por meio de atividades que 

permitem a socialização das crianças e dos adolescentes e a redução da 

agressividade, para que cada uma aprenda a seguir as regras, os combinados e as 

tarefas do dia a dia do Projeto. 

 

4.3 Avaliação do Projeto em Curvelo 

 

A avaliação ex-post do Projeto Ser Criança em Curvelo foi feita após dois anos e 

seis meses da sua concretização, para verificar quais os impactos deixados pelas 

ações educativas inovadoras e de formação integral na área implementada na 

cidade.   

  

4.3.1 Histórico do Projeto 

 

A cidade de Curvelo está situada no centro do Estado de Minas Gerais, é 

considerada o centro de Minas, fica 167 km de distância da Capital Belo horizonte, 

teve sua instalação como município em 7 de dezembro de 1832, contando com 

3.306,1 km² e sua população é de 75.014 habitantes. A bacia hidrográfica possui os 

Rios das Velhas e Paraopeba, e tem vários riachos e córregos que cortam a cidade. 

O desenvolvimento econômico da cidade se pauta no comércio e na prestação de 

serviços, tendo um crescimento histórico na indústria têxtil, com o aprimoramento da 

tecnologia. Existem grandes áreas de plantação de eucalipto, e tem uma pequena 

participação do setor agrícola e pecuário. Em 2014, foram 9.348 alunos matriculados 

no ensino fundamental, sendo 4.980 alunos nos anos iniciais, divididos em regime 

de estudo integral (47) e regime de estudo parcial (4.933). Nos últimos anos do 
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ensino fundamental, foram 4.368 matrículas, divididas em parcial (4.073) e integral 

(295).3  

 

Na década de 1980, Tião Rocha estava indignado com a forma de educar no Brasil 

e, como leitor assíduo de João Guimarães Rosa, foi para Curvelo em busca dos 

personagens do livro Grande Sertão: Veredas. Por lá encontrou alguns dos 

personagens do livro, mas ficou sensibilizado com tantas crianças sem frequentar 

escola e com o déficit de aprendizagem. Foi então que, em uma entrevista a uma 

rádio local, Tião perguntou: “Será que é possível fazer educação sem escola?”. A 

partir dessa indagação, Tião reuniu um grupo de pessoas na cidade e deu início ao 

CPCD, que começou ensinando debaixo de um pé de manga, com as crianças em 

roda, sem mesa, cadeira ou quadro de giz. 

 

Robson Oliveira participou do Projeto, quando tinha 12 anos, e, ao ver uma prensa 

de fazer queijo com Tião Rocha, perguntou: “Isso é feito de quê? Respondeu Tião: 

“De madeira”. Robinho, então, disse: “Eu sei fazer isso”. Tião disse: “sabe nada”! 

Então Robinho respondeu: “Eu sei fazer caminhãozinho de madeira aqui no Projeto 

e quem aprendeu isso faz qualquer coisa de madeira”. A partir dessa conversa com 

Robinho, Tião teve a ideia de criar fabriquetas para ensinar os adolescentes que 

saiam do Projeto quando completavam 14 anos de idade e não tinha para onde ir, 

voltando novamente para casa sem ter como ocupar o tempo ocioso. Dessa ideia 

surgiu a Cooperativa Dedo de Gente, na qual Robinho aprendeu a profissão de 

marceneiro. Robinho se destacou entre os outros jovens na criação de formas 

diferentes em madeira e criou sua própria marcenaria na cidade de Curvelo, sendo 

parceiro da Cooperativa, dando emprego para os jovens que aprendem o oficio de 

marceneiro.   

 

4.3.2 Alunos Atendidos e Atividades Pedagógicas 

 

As ações educativas inovadoras criadas pelo CPCD surgiram a partir da 

necessidade de criar oportunidades para discutir, refletir, argumentar e trocar 

saberes, pois tudo e todo momento é local e espaço de aprendizagem, desde o 

                                                 
3 Para outras informações, consultar: http://curvelo.mg.gov.br/site/curvelo-breve-historico. 
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plantio dos legumes e das verduras para serem consumidos até o preparo do 

almoço, do lanche, da organização, da limpeza e da ornamentação dos espaços. Os 

materiais didáticos são as ferramentas usadas na horta, utensílios da cozinha, 

sucata para os brinquedos e jogos. Antes de definir as atividades que serão 

trabalhadas no Projeto, é feito um diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, para depois pensar na melhor forma inovadora e criativa que possibilitará o 

aprendizado. Do início do Projeto em 1989 até o final em 2012 foram atendidos 

aproximadamente cinco mil alunos, tendo uma média anual de cerca de 200 alunos. 

 

O primeiro jogo educativo surgiu da defasagem de aprendizagem na disciplina de 

matemática, quando uma criança de onze anos, que estava repetindo a primeira 

série do ensino fundamental pela quarta vez, não conseguia aprender as quatro 

operações básicas da matemática: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Os 

educadores do Projeto perceberam que essa criança era muito boa no jogo de 

dama, ganhava sempre as partidas de dama, e tiveram a ideia de criar a damática. 

No tabuleiro de dama, são espalhados os números aleatoriamente, como no jogo  

feito com tampinhas de garrafas de refrigerantes. Coloca-se um sinal de mais (+), ou 

de menos (-), ou de multiplicar (x), em cima de cada tampinha, e, a cada jogada, o 

jogador deve fazer primeiro a conta e depois mexer as tampinhas. Caso o jogador 

erre a conta, o outro jogador deve fazê-la. Com pouco tempo, a criança conseguiu 

aprender as operações básicas da matemática, surpreendendo sua professora 

quando entregou um dever de casa com as contas resolvidas.  

 

A partir da ideia da damática, foram desenvolvidos 168 jogos. Como as escolas 

públicas gostaram dos jogos, eles foram testados em várias escolas da cidade. Os 

jogos que obtiveram mais de 70% de aprovação foram divididos por temas e foi 

montado o bornal artesanal de jogos educacionais, divididos nas áreas de 

matemática, língua portuguesa, conhecimentos gerais, estimulação e multiuso. Nas 

entrevistas com os egressos do Projeto, foi perceptível o crescimento na 

aprendizagem em função dos brinquedos, como disse o entrevistado 4: “a 

brincadeira facilita o aprendizado, você aprende de uma forma mais criativa, não é 

uma obrigação, é algo espontâneo e eficiente”.  Na entrevista, foi solicitado que o 

aluno egresso 3 escolhesse uma ação educativa inovadora que contribuiu para a 

sua aprendizagem no Projeto. Ele escolheu o bornal de jogos, mencionando que as 
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dificuldades de aprendizagem dos alunos do Projeto, na maioria das vezes, foram 

supridas com os jogos, pois os jogos conseguem estimular o interesse do aluno pela 

aprendizagem, que acontece de forma natural durante as brincadeiras.  

 

Uma das metodologias usadas para ensinar a ler e escrever é o alfabeto móvel, em 

que a educadora separa alguns recortes de revista para trabalhar a aprendizagem 

da criança de forma lúdica, associando letras e imagens na estimulação da 

aprendizagem. Nesse processo, também são usados alguns jogos do bornal, como 

o jogo “dando nomes”. A entrevistada 01, quando questionada sobre um exemplo de 

déficit de aprendizagem, relatou o seguinte fato: “Um exemplo que posso citar é o 

trabalho específico de uma das educadoras que, através do alfabeto móvel, alguns 

recortes de revistas e outros jogos do Bornal de jogos, como o ‘dando nomes’, 

conseguiu ensinar uma das crianças a ler e escrever. Essa criança já estava 

totalmente desestimulada para aprender, pois via seus colegas progredindo na 

escola e ela, com muita dificuldade, não sabia ler nem escrever. Como dar conta dos 

deveres, atividades e provas? A partir do momento que a educadora identificou o 

problema, intensificou o uso dos jogos de aprendizagem e brincadeiras para elevar a 

autoestima. O resultado foi que a criança conseguiu alcançar os colegas e se sair 

muito bem nas atividades”. 

 

O Projeto Ser Criança, em todos os momentos, trabalha a educação integral, 

seguindo as premissas descritas no Programa Mais Educação, instituído pelo 

Governo Federal, desenvolvendo na criança e adolescente a possibilidade de 

ensinar e aprender, sempre observando cada criança, para estimular seu potencial, 

acolhendo sua opinião, e nunca ultrapassando seus limites. As atividades são 

pautadas de acordo com a cultura local e os saberes populares da região, por meio 

de música, teatro, dança, oficinas, leitura e discussão dos textos. 

 

As oficinas de teatro têm início com as discussões dos livros, dos filmes, das 

experiências de vida das crianças, das histórias, dos causos e dos livros 

trabalhados, que são transformados em teatros para serem apresentados para o 

próprio Projeto e para a comunidade. No final de 2012, foi proposto aos alunos 

criarem um teatro musical para apresentarem aos pais no encerramento do ano. No 

processo de montagem, os alunos fizeram uma pesquisa com os pais, avós e 
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vizinhos sobre o que era o Natal no passado, e uma pesquisa na internet, para 

descobrir algumas músicas cantadas no Natal. Depois de reunidas as informações, 

foram criados os personagens e intercaladas as falas e músicas. O resultado foi um 

teatro bonito, que encantou quem estava presente naquela noite de sexta-feira. Para 

Emily Batista, 14 anos, ficou a seguinte recordação: “Nossas roupas ficaram bonitas! 

Produzimos nosso figurino com lençóis, chita, coroas naturais... Ficou diferente e 

todos gostaram” (RT Curvelo, out./dez. 2012).  

 

O esporte é uma forma de educar do Projeto, que contribui para a formação de 

crianças e adolescentes solidários, seguros e em condições de enfrentar os desafios 

do cotidiano. Antes do início do jogo, as regras da partida são combinadas, e, em 

seguida, é discutida e avaliada a participação de cada criança no jogo, verificando 

como cada uma colaborou com a outra, qual time foi melhor e mais unido. As 

crianças gostam muito de participar dos jogos, como futebol, queimada, peteca, 

vôlei, pingue pongue que acontecem diariamente no Projeto com a supervisão dos 

educadores. Além das partidas tradicionais, de vez em quando, as regras da partida 

são alteradas, fazendo com que cada jogador tenha que dar a mão ao colega para 

jogar, demonstrando para cada um, a necessidade de estar em parceria com o 

colega, ensinando a necessidade que temos das outras pessoas. 

 

4.3.3 Resultados Obtidos 

 

Um dos objetivos do Projeto é conseguir o envolvimento da comunidade e dos 

familiares dos alunos e da escola. O envolvimento é feito por meio de atividades 

desenvolvidas nas escolas, nas casas, nas ruas, em oficinas de brinquedos, oficinas 

de culinárias e oficinas de remédios caseiros. Todo esse envolvimento tem o intuito 

de alcançar melhores resultados no ensino e aprendizagem das crianças e 

adolescentes participantes do Projeto. 

A formação social é uma parte de grande importância no Projeto, sendo trabalhada 

com as crianças em todos os momentos, seja na brinquedoteca, por meio da 

conscientização de saber dividir os brinquedos com os colegas, seja na roda, por 

meio do ensinamento de valores, diferenças e necessidade de ouvir e respeitar a 

opinião do outro. Para identificar o impacto que o Projeto teve na cidade, foi 

solicitado para um dos egressos entrevistado que relatasse algum caso de egresso 
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do Projeto que tenha alcançado um futuro melhor: “Temos o exemplo do Mauriley, 

que foi um menino do Projeto e, hoje, é renomado marceneiro / empresário na 

cidade, que gera emprego para mais tantos outros que também passaram pelo Ser 

Criança. Segundo Mauriley uma coisa que mantém até hoje é a roda, onde discutem 

todo o trabalho”.  

 

Um dos egressos na entrevista relatou que participou do Projeto durante nove anos, 

e pôde aprender com todas as pedagogias da roda, do abraço, do brinquedo, do 

sabão e do copo cheio utilizadas no dia a dia do Projeto. Após sair do Projeto, 

conseguiu seu primeiro emprego como vendedora em uma cooperativa na cidade. 

Indagada sobre qual a influência o Projeto teve na sua vida, ela respondeu: “passei 

muito tempo no ser Criança, muitos conceitos, valores e a educação de certa forma 

foram coisas que eu adquiri durante estes 9 anos. (...) A partir do momento em que 

saí de lá para trabalhar, comecei de fato a aplicar muito mais o conhecimento que 

adquiri”.  

 

Na formação social, é ensinado aos alunos a serem autônomos e criativos e a terem 

postura diante dos fatos cotidianos que a vida lhe oferece. Na entrevista feita com 

uma educadora do Projeto, deu para perceber esses valores na formação dos 

alunos por meio das ações pedagógicas desenvolvidas pelo CPCD: “Podemos 

perceber que as crianças se tornaram mais seguras, autônomas, solidárias, capazes 

de enfrentar seus desafios, buscar soluções, ter humildade de pedir ajuda quando 

necessário, entender e respeitar o ponto de vista do outro. Enfim, enfrentar e 

resolver seus conflitos”. 

 

O resultado satisfatório do trabalho com as crianças hiperativas estimulou os 

educadores a continuar dando atenção especial a elas, como aconteceu com 

Geraldo David, que tinha problemas de aprendizagem, mas, como todo o grupo se 

envolveu para ajudá-lo, ele conseguiu avançar na aprendizagem. Já Dominique teve 

acompanhamento do Projeto e do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), e toda sua família recebeu acompanhamento. Com as 

atividades do Projeto, ela conseguiu avançar e chegar a ser campeã de natação e 

corrida de maratona em Curvelo (RT Curvelo, jul. /set. 2010).      
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No dia a dia do Projeto, são utilizados vários verbos: criar, cuidar, jogar, cantar e ler. 

Para cada verbo é criado uma maneira inovadora de ensinar e aprender. Nas 

oficinas de produção, os adolescentes ficam livres para criar enfeites, sabonetes, 

embalagens, jogos e brinquedos. Dessa forma, os adolescentes preparam-se para o 

mercado de trabalho, compreendendo a importância de se respeitar os prazos e 

atender às necessidades dos clientes. Todos os recursos adquiridos com a venda 

dos produtos fabricados servem para custear a produção e o restante é dividido 

igualmente entre os produtores.  

 

A limpeza e organização do espaço são atividades diárias que acontecem no 

Projeto. Nesses momentos, os Educadores trabalham a necessidade do 

envolvimento de todos no cuidar, dividindo as tarefas para cada aluno cumprir. É 

feita a conscientização sobre a necessidade de todos cooperarem com a 

organização do espaço de convivência. 

 

O verbo jogar é um dos preferidos das crianças e adolescentes do Projeto. Quando 

o assunto é socializado na roda, gera polêmica, pois eles trazem, na sua história, o 

jogo como uma forma de disputa, mas no Projeto não necessariamente deve haver 

um ganhador, o jogo deve ser uma atividade lúdica, com o objetivo de promover 

alegria e descontração, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais 

motivador, descontraído e prazeroso. Um dos egressos lembrou com saudades do 

pênalti da matemática, em que uma pessoa fica no gol e outra bate o pênalti, se o 

batedor errar o gol, ele deve responder uma continha de matemática. 

 

Na roda os alunos são convidados a cantar, pois a música tem a capacidade de 

juntar as crianças e até de acalmá-las quando elas estão mais agitadas na roda. As 

músicas cantadas na roda fazem parte do resgate da cultura popular da região, pois 

é dado preferência pelas cantigas de roda ensinadas pelos avós responsáveis pela 

sabedoria popular. 

 

As crianças e adolescentes são motivados a ler. Para trabalhar com as crianças foi 

construído um palco para fantoches, onde os livros lidos são encenados em forma 

de teatro. Para os adolescentes foi desenvolvido o bornal de livros, uma sacola onde 
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são colocados livros de acordo com os temas de interesse de cada grupo. Os livros 

lidos são transformados em teatro pelos alunos e apresentados na roda.    

 

4.3.4 Impacto Quantitativo 

 

A análise do impacto quantitativo no Projeto Ser Criança de Curvelo utilizou-se dos 

resultados do IDEB divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira referente à avaliação do ensino fundamental ao final da 

primeira etapa, por meio da aplicação da Prova Brasil para os alunos da 4ª série / 5º 

ano, e ao final da segunda etapa, aos alunos da 8ª série / 9º ano, em conjunto com a 

taxa de aprovação em cada uma das séries. Foram selecionadas quatro escolas 

parceiras do Projeto: Escola Municipal Dr. Viriato Diniz Mascarenhas, Escola 

Municipal Antônio Diniz Couto, Escola Estadual Ministro Adauto Lúcio Cardoso, 

Escola Estadual Interventor Alcides Lins e duas escolas não parceiras do Projeto: 

Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite e Escola Estadual São Vicente de 

Paulo. 

 

Os resultados na avaliação do IDEB para a 4ª série / 5º ano das escolas parceiras 

do Projeto foram maiores que a média projetada e alcançada pelas demais escolas 

do município (Tabela 1). O Projeto tem desenvolvido ações que permitem a 

educação integral das crianças e adolescentes, levando as crianças para o cinema, 

para roda de batuque, para rua de lazer e recebendo visitantes de outros países, 

estados e cidades.  

 

 Município Escola Municipal 
Ano Média 

Projetada 
Média 

Verificada 
Dr. Viriato Diniz 
Mascarenhas 

Antônio Diniz 
Couto 

Filomena de 
Oliveira Leite 

2005 - 3,9 4,1 4,2 3,8 
2007 4,0 4,6 4,3 4,6 4,4 
2009 4,4 5,2 5,4 5,0 5.3 
2011 4,8 5,9 5,9 6,0 5,3 
2013 5,0 6,2 6,4 6,0 3,8 

        Tabela 1 - IDEB Escolas Públicas de Curvelo: 4ª série / 5º ano 
        Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2015)      
        disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
        recuperado em 15 de março de 2015 
 

A música tem sido utilizada como forma de desenvolver a capacidade de aprender 

sobre temas variados, como podemos verificar na opinião de Joseph Coelho, 13 
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anos: “Essas atividades de música são legais e criativas, falam de temas simples, 

bem conhecidos, mas é diferente, pois fazem a gente refletir e se preocupar com as 

ações que podem prejudicar o futuro, como, por exemplo, faltar água para os 

animais, plantas e para os nossos filhos” (RT. Curvelo, Pontinho da Cultura, 2009). 

 

A taxa de aprovação na 8ª série / 9º ano nas escolas parceiras do Projeto Viriato 

Diniz e Antônio Diniz está melhor que a taxa alcançada pela escola não parceira 

Filomena de Oliveira (Tabela 2). O envolvimento com as escolas parceiras trocando 

informações sobre as dificuldades de cada criança permite que as educadoras do 

Projeto façam a intervenção individualizada no ensino de cada aluno, trabalhando os 

pontos fracos de cada um na busca de melhorar o aprendizado. As escolas 

parceiras entraram em contato com o Projeto, para dizer que a parceria feita reduziu 

o número de alunos que não faziam os deveres de casa, melhorou o aprendizado de 

cada um e, como consequência, houve melhores resultados na taxa de aprovação 

das escolas parceiras, demonstrando que a parceria entre a escola e o Projeto tem 

dado bons resultados.  

 

Ano Taxa 
Média de 

Aprovação 
no 

Município 

Escola Municipal 
 Dr. Viriato Diniz 

Mascarenhas 
Antônio Diniz 

Couto 
Filomena de 
Oliveira Leite 

2005 92,2 80,5 88,8 87,5 
2007 91,6 82,4 90,9 91,0 
2009 98,8 86,7 87,5 96,4 
2011 99,5 92,9 96,4 90,4 
2013 99,8 97,5 95,3 93,5 

                Tabela 2 - Taxa de aprovação nas Escolas Públicas de Curvelo: 4ª série / 5º ano                  
                Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
                recuperado em 15 de março de 2015 
 

A nota de matemática na prova Brasil da 4ª série / 5º ano das escolas parceiras 

Viriato Diniz e Antônio Diniz superaram a média do município e da escola não 

parceira Filomena de Oliveira, demonstrando os bons resultados das intervenções 

pedagógicas feitas pelas educadoras do Projeto em conjunto com as notificações 

feitas pelas escolas parceiras (Tabela 3). Os jogos são atividades importantes no dia 

a dia do Projeto. No aperfeiçoamento da matemática, utiliza-se a Tábua de 

Pitágoras, que desenvolve a multiplicação e divisão, e damática, que contribui para o 

aprendizado das contas de adição e subtração.  
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Ano Média na 
Nota de 

Matemática 
no 

Município 

Escola Municipal 
Dr. Viriato Diniz 
Mascarenhas 

Antônio Diniz 
Couto 

Filomena de 
Oliveira Leite 

2005 181,40 193,97 185,84 169,87 
2007 181,34 203,81 199,86 189,87 
2009 208,43 232,01 218,37 191,85 
2011 205,86 230,42 238,14 218,29 
2013 211,99 237,68 229,24 215,51 

               Tabela 3 - Nota de Matemática na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Curvelo: 4ª série / 
5º            5º ano 
               Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
               recuperado em 15 de março de 2015 
 
As escolas parceiras do Projeto nas cinco avaliações ocorridas desde 2005 

mostraram-se acima da média do município e das escolas não parceiras na nota de 

língua portuguesa da 4ª série / 5º ano (Tabela 4). Nos encontros diários do Projeto 

são desenvolvidas atividades que estimulam o aprendizado em língua portuguesa, 

como, por exemplo, o trabalho com livros que acontecem com frequência, seja na 

biblioteca, debaixo de uma árvore ou em qualquer outro lugar.  

 

Ano Média na 
Nota de 
Língua 

Portuguesa 
no 

Município 

Escola Municipal 
Dr. Viriato Diniz 
Mascarenhas 

Antônio Diniz 
Couto 

Filomena de 
Oliveira Leite 

2005 176,00 191,62 177,71 167,88 
2007 167,04 186,45 182,87 175,92 
2009 187,55 207,08 199,53 186,26 
2011 190,43 216,02 208,17 206,79 
2013 197,30 222,94 212,93 203,33 

                Tabela 4 - Nota de Língua Portuguesa na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Curvelo:   
4ª             4ª série / 5º ano 
                Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
                recuperado em 15 de março de 2015 
 

Além de incentivar o gosto pela leitura, há a possibilidade de surgirem discussões 

interessantes sobre várias questões ou temas específicos. Ouvir e contar histórias, 

seja na roda grande seja nas rodas de grupo, têm despertado o interesse pela leitura 

nas crianças de 6 a 10 anos. Os educadores perceberam que as crianças estão 

lendo mais e corretamente, além de adquirirem mais condições de memorização e 

desenvolverem o lado intelectual, tornando-se mais reflexivas. 

 

As escolas parceiras do Projeto Interventor Alcides e Ministro Adauto alcançaram 

resultados no IDEB acima da média projetada para o município na 8ª série / 9º ano, 
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com exceção da nota de 2007 da escola Ministro Adauto que ficou aquém da meta 

projetada (Tabela 5). Nessa última etapa do ensino fundamental, o Projeto contribuiu 

com uma melhora nos resultados do IDEB, demonstrando que as brincadeiras fazem 

parte da metodologia de ensino no dia a dia do Projeto. 

 

As brincadeiras também permitiram um melhor entrosamento dos participantes e um 

ótimo estímulo na aprendizagem, pois os jogos despertam interesse e conseguem 

fixar a atenção dos participantes como é percebido na fala do aluno Everton Santos 

Profiro, 11 anos: “Eu gostei! É uma forma de aprendizado muito boa. Os jogos do 

Projeto nos ajudam até na escola. A gente vai memorizando as palavras e até 

aprende” (RT Curvelo, jul./dez. 2007). 

 

 Município Escola Estadual 
Ano Média 

Projetada 
Média 

Verificada 
Interventor 

Alcides Lins 
Ministro 

Adauto Lúcio 
Cardoso 

São 
Vicente de 

Paulo 
2005 - 3,2 2,7 2,2 2,7 
2007 3,2 3,7 4,2 2,9 2,8 
2009 3,4 3,9 4,2 3,8 3,1 
2011 3,7 4,4 4,4 4,2 3,0 
2013 4,1 4,8 5,0 4,4 3,1 

          Tabela 5 - IDEB Escolas Públicas de Curvelo: 8ª série / 9º ano 
             Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
             recuperado em 15 de março de 2015 
 

As taxas de aprovações nas escolas públicas de Curvelo descritas na Tabela 6 

demonstram os resultados da 8ª série / 9º ano. Esses resultados estão longe da 

meta estipulada pelo PNE que prevê, até 2024, uma taxa de 95% de aprovação dos 

alunos na idade normal de conclusão do ensino fundamental. Para mudar essa 

realidade, serão necessárias ações conjuntas entre o governo, as empresas 

privadas, o terceiro setor e a sociedade, para mudar a realidade da educação na 

cidade, para alcançar as metas propostas para educação. Até 2012, o Projeto 

contribuiu para o crescimento na qualidade da educação na cidade, por meio da 

parceria com algumas escolas. A próxima avaliação, que irá ocorrer no ano de 2015, 

servirá como base para saber se a finalização do Projeto terá influência positiva ou 

negativa nos resultados da avaliação da educação na cidade. 
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Ano Taxa 
Média de 

Aprovação 
no 

Município 

Escola Estadual 
Interventor 

Alcides Lins 
Ministro 

Adauto Lúcio 
Cardoso 

São Vicente 
de Paulo 

2005 67,9 59,8 48,7 57,0 
2007 76,0 84,5 64,1 69,2 
2009 77,5 79,3 89,6 72,0 
2011 84,7 79,6 89,6 72,0 
2013 89,2 87,8 86,3 70,2 

Tabela 6 - Taxa de aprovação nas Escolas Públicas de Curvelo: 8ª série / 9º ano 
                 Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
                 recuperado em 15 de março de 2015 
 

A escola parceira do Projeto Ministro Adauto Lúcio não conseguiu ultrapassar a 

média do município na nota de matemática na prova Brasil referente à 8ª série / 9º 

ano, mesmo assim obteve melhores resultado que a escola não parceira São 

Vicente (Tabela 7). No intuito de envolver mais a escola Ministro Adauto Lúcio e 

Interventor Alcides foram levados até elas, oficina de jogos e oficina de fabricar 

brinquedos com garrafas PET para estimular o aprendizado dos adolescentes na 

disciplina de matemática com os diversos jogos sobre o tema utilizados nas oficinas.  

 

Ano Média na 
Nota de 

Matemática 
no 

Município 

Escola Estadual 
Interventor 

Alcides Lins 
Ministro 

Adauto Lúcio 
Cardoso 

São Vicente 
de Paulo 

2005 249,10 247,45 247,09 252,27 
2007 248,60 252,27 236,31 226,53 
2009 251,47 260,65 236,59 231,63 
2011 255,98 264,28 234,64 230,16 
2013 261,84 271,62 256,06 231,10 

               Tabela 7 - Nota de Matemática na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Curvelo: 8ª série / 
9º            9º ano 
               Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
               recuperado em 15 de março de 2015 
 

O crescimento na nota de língua portuguesa da escola parceira Interventor Alcides 

na prova Brasil da 8ª série / 9º ano é o resultado do trabalho efetuado pelo Projeto 

na cidade de Curvelo desde o ano 1989 com as escolas parceiras (Tabela 8). Na 

busca pelo aprimoramento dos conhecimentos em língua portuguesa, os 

adolescentes são levados para as praças onde acontecem as rodas de contação de 

histórias, que aguça neles a vontade de leitura. Outra forma de utilizar a praça para 

incentivar a leitura é o piquenique literário. O piquenique literário é uma atividade 

realizada com as crianças e Educadores. São levados para as praças livros que 
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ficam expostos em um forro, no chão. A atividade sempre se inicia com uma 

contação de histórias. Os transeuntes são convidados a ouvirem as histórias e os 

livros ficam à disposição para leitura. Percebe-se que as pessoas que passam 

interessam-se muito pelos livros e as crianças aguçam e melhoram a leitura, 

transformando o momento em um grande aprendizado (RT Curvelo, jul./set. 2012). 

 

Ano Média na 
Nota de 
Língua 

Portuguesa 
no 

Município 

Escola Estadual 
Interventor 

Alcides Lins 
Ministro 

Adauto Lúcio 
Cardoso 

São Vicente 
de Paulo 

2005 238,10 228,05 230,39 234,68 
2007 245,51 246,60 244,21 220,55 
2009 252,68 261,05 250,19 224,48 
2011 254,18 264,02 243,65 222,56 
2013 258,42 271,79 248,37 238,36 

               Tabela 8 - Nota de Língua Portuguesa na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Curvelo:    
8ª            8ª série / 9º ano 
               Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
               recuperado em 15 de março de 2015 
 

Os resultados das escolas parceiras do Projeto permitem concluir que os impactos 

educacionais proporcionados são comprovados pelos resultados nas escolas 

parceiras, sendo indicada a implantação do mesmo em outras localidades como 

opção de transformação na educação de crianças e adolescentes, por meio das 

metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas pela equipe de educadores do 

CPCD. 

 

4.4 Avaliação do Projeto em Araçuaí 

 

A avaliação ex-post do Projeto Ser Criança em Araçuaí foi aplicada considerando  as 

experiências adquiridas e ações implementadas nos 17 anos de existência. 

Observaram-se as ações desenvolvidas com os alunos, com a comunidade e com 

as escolas parceiras, por meio das metodologias inovadoras aplicadas pelos 

educadores.   
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4.4.1 Histórico do Projeto 

 

O município de Araçuaí está localizado no Vale do Jequitinhonha, a nordeste de 

Minas Gerais, distante 678 km da capital do Estado, Belo Horizonte. A emancipação 

política ocorreu em 21-09-1871, com área de 2.326 km², dividida em 70 

comunidades rurais, com uma população de 36.041 habitantes, divididos em 17.854 

homens, 18.187 mulheres. A população urbana é de 23.430 e a rural, de 12.611. O 

clima é quente e seco, com temperaturas oscilando entre 21ºC e 35ºC. O principal 

rio que corta a cidade é o Araçuaí, contando ainda com os ribeirões Calhauzinho, 

Piauí, Gravatá e Setúbal. O setor agrícola é pouco desenvolvido, não contribuindo 

com a geração de riquezas para a cidade. A extração mineral é a principal fonte de 

recursos, mas é feita de forma artesanal e informal, sem a preocupação com a 

preservação do meio ambiente. A renda per capita é baixa, devido à falta de 

oportunidades de trabalho e renda, tendo como consequências graves problemas 

sociais. Em 2014 foram 5.023 alunos matriculados no ensino fundamental, sendo 

2.361 alunos nos anos iniciais, divididos em regime de estudo integral (399) e 

regime de estudo parcial (1.962). E, nos anos finais do ensino fundamental, foram 

2.662 matrículas, divididas em parcial (2.520) e integral (142).4 

 

O início do Projeto Ser Criança em Araçuaí ocorreu a partir da iniciativa da empresa 

Natura Cosméticos que, após assistir a uma reportagem sobre o Vale do 

Jequitinhonha, decidiu fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. Então, o 

diretor da Natura Guilherme Leal decidiu fazer uma visita ao Vale do Jequitinhonha 

para conhecer de perto a realidade da comunidade. Após o retorno da viagem, a 

equipe da empresa relatou que Araçuaí não estava precisando de comida, mas, sim, 

de oportunidades para construir uma nova realidade no Vale do Jequitinhonha. A 

partir dessa visita, a empresa decidiu começar um projeto com 100 crianças, e 

convidou Tião Rocha, diretor do CPCD, para ser o responsável por esse projeto. Foi 

quando Tião sugeriu que o projeto se iniciasse na cidade de Araçuaí devido à sua 

história de fundação e porque a prefeita da cidade tinha sido sua aluna e teria 

abertura para iniciar um projeto educacional inovador.  

 

                                                 
4  Para outras informações, consultar: (http://aracuai.mg.gov.br/site/cidade/historia) 
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O educador Yuri entrou para o Projeto Ser Criança com 10 anos de idade, do qual 

participou até os 14 anos. Quando completou 15 anos, saiu do Projeto e propôs para 

o CPCD criar, em Araçuaí, a Cooperativa Dedo de Gente, seguindo a mesma ideia 

já existente na Cidade de Curvelo. Foi então que Tião Rocha autorizou a abertura da 

primeira filial da Dedo de Gente, que tem a função de ensinar aos adolescente 

maiores de 14 anos uma profissão de marcenaria, serralheria, bordado, pintura com 

tinta de terra, artesanato, software ou cinema. Após sua experiência na Dedo de 

Gente, foi convidado a estudar música na Bituca Universidade de Música Popular na 

cidade de Barbacena – MG, onde ficou por cinco anos. No retorno para Araçuaí foi 

convidado pelo CPCD para ser Educador no Projeto e trabalhar música com os 

alunos do Projeto, auxiliando a Cleia no Coral Meninos de Araçuaí. 

 

A educadora Cleia começou sua história com o Projeto Ser Criança aos 10 anos de 

idade. Chegou ao Projeto tímida e foi se soltando com as atividade na roda e 

perdendo a vergonha de falar em público. Foi convidada para participar do Coral 

Meninos de Araçuaí. No coral, ela gostava de tocar o tambor e, na apresentação do 

espetáculo Ser Minas, foi a primeira menina a tocar o tambor no palco, pois, na 

história do coral somente os meninos tocavam este instrumento. Após completar 15 

anos, saiu do Projeto e foi participar na Cooperativa Dedo de Gente, na qual é 

desenvolvida a educação pelo trabalho. Participou da oficina de marcenaria, 

atividade que, a princípio, seu pai era contra, mas, quando ele viu um dos móveis 

que sua filha ajudou a fazer, mudou de opinião e passou a apoiá-la. Cleia sempre foi 

uma menina determinada a avançar na busca de novas oportunidades e, devido a 

esse traço de personalidade, foi convidada a ser coordenadora do Coral dos 

Meninos de Araçuaí e Educadora do Projeto, no qual permanece até a presente 

data.   

 

4.4.2 Alunos Atendidos e Atividades Pedagógicas 

 

O objetivo do Projeto é conseguir ensinar as crianças e os adolescentes que todos 

os espaços podem ser utilizados para a aprendizagem, que todas as situações 

vividas no cotidiano devem ser encaradas como conteúdos educacionais e que 

todas as pessoas são educadoras independentemente de idade ou função, sejam 

eles pais, irmãos, colegas de escola, professores ou funcionários. O Projeto 
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desenvolve ações educativas e de formação humana, buscando fazer uma 

interferência positiva e modificadora na vida das crianças e adolescentes, ensinando 

a respeitar as diferenças de cada individuo, pois cada um tem seu ritmo, seu fazer e 

seu saber. Do início do Projeto em 1998 até o ano de 2014 foram atendidos 

aproximadamente três mil alunos, tendo uma média anual de cerca de 180 alunos. 

 

A pedagogia da roda foi a primeira ação educativa inovadora desenvolvida pela 

equipe do CPCD, tendo como premissa a troca de saberes e fazeres e a liberdade 

de expressão. A ideia da roda é proporcionar aos participantes a valorização 

humana e cultural, em que cada participante é um sujeito da aprendizagem com 

suas diferenças e experiências de vida, contribuindo para a sua formação e a dos 

demais componentes da roda, em um espaço horizontal e igualitário. A Pedagogia 

da Roda ensina que um ponto de vista é o olhar a partir de um ponto, por isso, cada 

pessoa é única, do lugar que ela ocupa e a partir da experiência que ela tem, seu 

olhar, visão e perspectiva são também únicas. É necessário aprender a ver a 

sociedade pela visão dos outros, para melhorar o nosso modo de ver a sociedade 

(Figura 11). 

 

 
                                                 Figura 11 – Foto roda Ser Criança 
                  Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A importância da roda é explicada pela entrevistada 01 como: “A prática da roda é 

interessante por várias razões: uma razão é que ela democratiza o saber, o 

educador não é aquele que sabe tudo, e que detém o saber, ele precisa aprender, 

porque você nunca sabe o que vai acontecer”. A avaliação da roda feita pelas 

educadoras do Projeto ao final do ano de 2012 chegou à conclusão que as rodas 

são muito importantes para a transformação das crianças, possibilitando vários 

avanços: as crianças se tornaram mais participativas e responsáveis com os 
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combinados, proporcionando mais harmonia e felicidade em participar do Projeto. 

Como se pode perceber, na fala da aluna Juliana Silva, 12 anos: “Eu era muito 

levada, dava trabalho demais, tudo que eu aprendi foi na roda” (RT Araçuaí, 

out./dez. 2012). 

 

A pedagogia do brinquedo é uma forma lúdica de aprender e de ensinar brincando, 

aumentando as possibilidades de relacionamento e companheirismo, socialização e 

troca de experiências, conhecimento do outro e respeito às diferenças, aos desejos 

e às visões de mundo, elementos essenciais para construção de uma relação plural 

entre os educadores e os educandos. As oficinas acontecem diariamente na 

brinquedoteca com o intuito de auxiliar a aprendizagem das letras, dos números, dos 

valores e da cidadania. As brincadeiras na brinquedoteca ensinam as crianças a 

terem cuidado, compromisso e organização como se pode verificar na fala de 

Mikaele, 7 anos: “Temos que brincar com muito cuidado e ter o compromisso de 

cuidar dos brinquedos, não podemos deixar nada espalhado por aí” (RT Araçuaí, 

out./dez. 2012). 

 

As crianças gostam de participar das atividades desenvolvidas a partir da Pedagogia 

do Brinquedo e do brincar. Duas crianças foram indagadas sobre qual a diferença 

entre a escola pública e o Projeto, e responderam assim: “O Projeto é mais divertido, 

e o colégio é meio sem graça, agente só fica falando em dever, dever... e nunca 

para”... “A maioria na escola, a gente fica dentro da sala, no Projeto, a gente fica em 

ar livre, você brinca, você brinca mais, tem mais tempo de conversar” (Vídeo Ser 

Criança, Prêmio Nacional, 14-08-2014).  

 

A Pedagogia do Sabão é o resultado do aprender fazendo, a partir da cultura local, 

que serve como matéria prima das ações pedagógicas, e propicia a sustentabilidade 

ambiental, o desenvolvimento integral e a formação solidária das pessoas 

envolvidas.  A Pedagogia do Sabão começou quando, em uma escola pública da 

cidade, faltou material de limpeza e uma Senhora da Comunidade disse que poderia 

fazer sabão na escola, reaproveitando o material que já existia na escola. Em pouco 

tempo, já havia sido criado cerca de 15 tipos de sabões diferentes para uso na 

escola e nas casas dos alunos. A pedagogia do sabão permite o envolvimento das 

famílias da comunidade, pois os familiares são convidados a participarem de oficinas 
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para aprender a fazer sabão, como se pode perceber no depoimento de Cristiane 

Roque, Mãe de Thais Dutra aluna do Projeto: “Achei interessante fazer sabão, pois é 

uma forma de aproveitar o que achamos que está perdido" (RT Araçuaí, jul./set. 

2006). 

 

A Pedagogia do Abraço tem como premissa o investimento na afetividade, por meio 

da utilização de palavras, atitudes, afetos e cafunés que desenvolvem o espírito 

solidário nos participantes. O abraço melhora a comunicação e a inclusão social 

estimula a participação e desenvolve a autoestima e a integração da equipe. Os 

educadores usam várias dinâmicas na pedagogia do abraço; dentre elas, destacam-

se as dinâmicas “Gatinho Conquistador”, “Faça o Outro Feliz”, “Comandante, Aviões 

e Minas” e “Sete Erros”, com o objetivo de trabalhar afetividade, aproximação, 

percepção, diferentes tipos de comportamento e liderança, aproximando mais as 

pessoas umas das outras, com abraços, beijos, cafunés, elogios, e atenuando a 

agressividade entre os membros do Projeto. Participar das dinâmicas proporcionou 

grande alegria, prazer e divertimento para os grupos. Após participar, Marcos Paulo 

Lopes, 14 anos disse: “Acho que, se todos os dias as pessoas chegassem e 

cumprimentassem as outras com um abraço, um beijo ou um cafuné, o dia seria bem 

mais agradável” (RT Araçuaí, jul./set. 2006). 

 

Uma forma prazerosa de incentivar o aprendizado das crianças e dos adolescentes 

é a Pedagogia do Copo Cheio, que foi criada a partir da observação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) que mede as carências da população, ou seja, o 

lado vazio do copo. O CPCD decidiu trabalhar o lado cheio do copo, que valoriza o 

IPDH que se preocupa com a capacidade de Acolhimento, de Convivência, de 

Aprendizagem e de Oportunidade. Essas quatro palavras formam a palavra Ação, 

que norteia as estratégias conduzidas no Projeto criando uma nova forma de olhar, 

pensar e atuar na educação integral. Para o egresso entrevistado 05 o acolhimento 

foi muito importante desde a sua chegada ao Projeto: “Eu cresci muito, eu era muito 

tímida, muito fechada, eu consegui me abrir através das atividades que acontecem 

no dia a dia do Projeto, as pessoas chegavam perto de mim e diziam: ‘o quê você 

está sentindo? O quê você acha disso?’ Essas perguntas me ajudaram a me abrir 

mais, a dizer o que penso e a não ter vergonha de me expressar”. 
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Os quatro pilares da educação como forma de aprendizagem proposto pela 

UNESCO podem ser associados às ações pedagógicas desenvolvidas pelo CPCD 

no Projeto. Aprender a conhecer está associado à pedagogia da roda que ensina 

aos alunos a falar em público, a resolver os problemas por meio do diálogo, a ser 

mais crítico, a ensinar e aprender com a experiência de vida de cada um. São 

perceptíveis os resultados alcançados na roda por meio da observação do 

depoimento de Jaqueline Alves Coelho, 14 anos: “A roda é nossa maior 

oportunidade de crescimento dentro do Projeto. Nela, aprendemos a interagir uns 

com os outros; aprendemos a ouvir, a falar o que sentimos. Todos têm oportunidade 

de expressar seus sentimentos” (RT Araçuaí, fev./abr. 2009). 

 

Aprender a fazer está associado à pedagogia do sabão que permite o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe, aprendendo a prática e 

incorporando valor na formação social e na autossustentabilidade, aprendendo a 

seguir cada etapa na preparação da receita conforme percebeu Leila dos Santos 

Soares, 13 anos: “Foi legal porque, a cada etapa da receita, parecia que era uma 

coisa diferente: o sabão ralado parecia coco, no fogo parecia doce de mamão e o 

resultado foi uma pasta de brilho. Gostei muito da ideia e a gente fez brincando” (RT 

Araçuaí, abr./jun. 2008). 

 

Aprender a viver juntos está associado à pedagogia do abraço que desenvolve o 

espírito solidário e afetivo nos grupos, rompendo com a ideologia do autodesprezo 

que contamina e subjuga crianças e adolescentes. A Pedagogia do Abraço tem 

como premissa o investimento na afetividade, com abraços, beijos, palavras 

carinhosas, gestos solidários e cafuné, na busca da dignidade humana e da 

cidadania. Para desenvolver essa pedagogia são utilizadas as dinâmicas do Amigo 

carinhoso e Dinâmica do Amor, pois levam as crianças a perceberem o quanto é 

fundamental receber um abraço, um aperto de mão e palavras amigas (RT Araçuaí, 

abr./jun. 2012). 

 

Aprender a ser está associado à pedagogia do brinquedo, porque aprender e 

ensinar brincando traz em si toda a riqueza de possibilidades de relacionamento e 

companheirismo, socialização e troca de experiências, conhecimento do outro e 

respeito às diferenças, aos desejos e às visões de mundo. Tais atitudes são 
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elementos essenciais para construção de uma relação plural entre educadores-

educandos, condição básica para existência de uma prática educativa de qualidade 

e para a descoberta e apropriação do saber e do fazer.  

 

Seguindo a proposta da educação integral, o Projeto trabalha o aprendizado das 

crianças por meio do cultivo de horta, envolvendo as crianças e os adolescentes em 

todo o processo, desde o preparo da terra, o cuidado com o plantio, a colheita até o 

consumo dos alimentos. A produção da horta é utilizada para a alimentação das 

crianças no Projeto e também como um instrumento de estudo, pesquisa e 

aprendizagem para as crianças. Além dos alimentos cultivados, é feito o cultivo de 

plantas medicinais a partir de pesquisas feitas com a comunidade em busca do 

saber popular. Como atividade diária do Projeto, a horta proporciona maior estímulo 

ao compromisso ambiental, pois é reaproveitada toda a matéria orgânica produzida 

no Projeto, destinando-a ao composto orgânico, que é nosso adubo alternativo. As 

mandalas são feitas com garrafas PET, aproveitando-as para que não fiquem 

jogadas no meio ambiente (Figura 12).  

 

 
                                                 Figura 12 – Foto cultivo de horta 

                                    Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Uma forma criativa usada no Projeto é o biscoito escrevido, usado para alcançar 

bons resultados e ensinar de forma prazerosa e eficaz. Com a receita, são 

ensinadas as quatro operações matemáticas, na separação e contagem dos 

ingredientes. Após separar os ingredientes, é o momento de colocar a mão na 

massa. E quando a massa está pronta, cada aluno escreve seu nome, desenha 

objetos e números, tendo nessa atividade a possibilidade de aprender alfabeto, 

possibilitando escrever o nome. Depois de montar os tabuleiros com os biscoite, é 
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hora de levar ao forno, e, após assado, partilham os deliciosos biscoitos escrevidos 

(Figura 13). 

 

                  
                                                 Figura 13 – Foto biscoito escrevido 

                        Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No encerramento do ano de 2012, os participantes do Projeto organizaram um 

desfile alternativo. Os preparativos do desfile foram feitos com muita empolgação e 

criatividade, resultando em figurinos de estilo único, confeccionados com materiais 

alternativos, retalhos, jornais, sacolas plásticas e CD’s velhos. A utilização de 

materiais reciclados desenvolve uma atitude importante na formação integral das 

crianças e dos adolescentes, como se pode perceber na fala de Isadora Freire, 13 

anos: “É importante a gente reciclar, reutilizar e reduzir. Sabendo disso, 

desenvolvemos um desfile com roupas produzidas por nós... E elas estão ficando 

lindas!”. Essa atividade contribuiu para a integração do grupo, a socialização, a 

felicidade e transformação de crianças, adolescentes e educadores (RT Araçuaí, 

out./dez. 2012). 

 

O atendimento das crianças e adolescentes do Projeto não se limita às ações 

internas, mas se preocupa também com a comunidade, por isso criou-se a rua 

adotada (Rua Uberaba), onde a equipe de educadores e os alunos fazem ações 

para mudar a realidade daquela rua. A rua adotada foi escolhida porque muitos 

alunos do Projeto moram nela. A primeira ação desenvolvida na rua adotada foi a 

criação de lixeira para conscientizar os moradores que não se deve jogar lixo na rua 

e nos lotes vagos. Com essa primeira atitude, a rua ficou melhor para caminhar, 

deixando de ter mau cheiro devido aos lixos espalhados nela. Os moradores foram 

estimulados a reconhecerem que são proprietários da rua e devem zelar por ela, 

tomando conta, sem esperar que governo tenha a iniciativa de mudar a realidade da 
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rua. A segunda ação desenvolvida na rua foi à escolha das casas que teriam seus 

muros pintados com tinta de terra pelos alunos e moradores das casas. A terceira 

ação foi a construção do quintal maravilha em algumas casas, utilizando a técnica 

de permacultura de plantio em forma de mandala, formando canteiro com plantio de 

hortaliças, legumes e verduras para serem utilizados na alimentação da família, 

evitando a necessidade de adquirir esses produtos na feira. No passeio de algumas 

casas, foram plantadas árvores para, no futuro, gerar sombra para as crianças 

brincarem e os adultos conversarem. 

 

4.4.3 Resultados Obtidos 

 

As ações do Projeto não se limitam às crianças e adolescentes participantes, pois 

chegam até aos familiares e à comunidade, propiciando, além de educação de 

qualidade para as crianças e subsídios materiais e metodológicos para as escolas, a 

possibilidade do surgimento de novas perspectivas de ação para as famílias e a 

organização de novas propostas educativas pelas comunidades, como: "educação e 

saúde", "educação e trabalho", "educação e cidadania". O CPCD adotou, no Projeto, 

a opção de educar por meio da educação integral, transformando todos os espaços 

comunitários ocupados pelos participantes em espaços de aprendizagem, e todas as 

escolas em centros de cultura comunitária, utilizando todas as situações rotineiras e 

ocasionais vividas pelas crianças e pelos jovens participantes em suas comunidades 

como conteúdos educacionais programáticos e significativos, na busca incessante 

da formação integral da criança e do adolescente. 

 

No cotidiano do Projeto são praticados vários verbos: lavar, limpar, conversar, 

comer, plantar e cozinhar. Cada verbo é transformado em uma atividade. Após o 

almoço, são escolhidas algumas crianças para lavarem as louças utilizadas pelos 

colegas no almoço e limpar as mesas do refeitório (Figura 14). Jeane, mãe de Ana 

Paula, 9 anos, e de Luiz Gustavo, 11 anos, percebeu a mudança no comportamento 

de seus filhos após um mês de participação no Projeto: “Meus filhos melhoraram 

bastante com a participação no Projeto, agora eles ajudam nas tarefas de casa, sem 

precisar de mandar fazer”.  
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                      Figura 14 – Foto lavando as Louças 

                                      Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A atividade na roda estimula a criança e o adolescente a conversar em público, 

ensina a resolver os problemas por meio do diálogo, a escutar e aprender com as 

vivências dos colegas (Figura 15). Edina, mãe de Luiza, 12 anos, percebeu um 

avanço no comportamento de sua Filha: “Nossa! A Luiza melhorou demais. 

Aprendeu a se comportar no meio social com outras pessoas. Na escola todo mundo 

gosta dela. Conversa com todos e participa do grupo de teatro”.  

 

                      

                                            Figura 15 – Foto roda 
                   Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para um dos egressos entrevistados, ficou marcado, na sua memória, as cantigas e 

os aprendizados adquiridos nas rodas: “A gente leva para a vida toda essa forma de 

resolver e trabalhar os problemas que acontecem no dia a dia da gente. Tudo é 

resolvido dentro da roda, até as brincadeiras se iniciam na roda. É tudo conversado, 

todo mundo tem a palavra, se escuta todo mundo, quem tá certo, quem tá errado, 
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independente disso. Isso a gente tem que carregar para o resto da vida mesmo. 

Essa forma de iniciar e resolver os assuntos do dia a dia”. 

 

O verbo comer é levado a sério no Projeto. Com o objetivo de desenvolver e 

incentivar os participantes do Projeto a terem uma alimentação mais saudável, 

utiliza-se uma variedade de frutas e verduras, tanto no almoço, quanto nos lanches. 

As crianças e os adolescentes participantes de cada turno recebem lanche e almoço 

todos os dias (Figura 16). Uma mãe relatou a importância da alimentação oferecida 

no Projeto, pois muitas famílias têm dificuldade financeira e não possuem dinheiro 

para comprar alimentos para seus filhos. Para o aluno Felix, 14 anos, o incentivo 

dado pelo Projeto é muito importante: “As atividades do Projeto são educativas. As 

pessoas se preocupam com os mínimos detalhes da nossa vida. Hoje, foi um 

incentivo para continuarmos ingerindo as frutas, tão saudáveis e nutritivas, 

principalmente para quem não tem muito tempo para se alimentar direito” (RT 

Araçuaí, fev./mar. 2014). 

 

 
                                       Figura 16 – Foto lanche 

                           Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No espaço onde acontece o encontro do Projeto, existe uma área reservada para o 

canteiro, onde as crianças são as responsáveis por todo o processo de cultivo das 

hortaliças. Elas levam as garrafas pet, lavam, pintam e enchem de água para montar 

o canteiro. Na Figura 17, está um canteiro montado em formato da letra C, que é a 

inicial de Criança. Todos os dias as crianças cuidam do canteiro para o bom 

crescimento das hortaliças ou dos legumes plantados. Após o crescimento, é feita a 
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colheita pelos alunos e entregue para as cozinheiras prepararam o almoço dos 

participantes. 

 

 
                                        Figura 17 – Foto canteiro em formato de C 

               Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Na cozinha experimental são usadas receitas fáceis de fazer e material acessível. 

Cada participante desenvolve a escrita copiando a receita para levá-la para casa e 

ensinar a mãe fazê-la. As operações matemáticas são aprimoradas por meio da 

contagem e separação dos ingredientes utilizados durante a preparação da receita 

(Figura 18).  As atividades na cozinha são recebidas com muito entusiasmo pelos 

alunos do Projeto, vejamos o depoimento de Rayane, 13 anos: “Todo mundo se 

interessou em aprender e colaborou para a atividade ser legal. Agora temos que 

passar para nossas mães fazerem também em nossas casas” (RT Araçuaí, abr./jun. 

2008). 

 

 
                                    Figura 18 – Foto cozinha experimental 

                  Fonte: Dados da Pesquisa 
 



84 

 

Os êxitos e as conquistas do Projeto estão ancorados na parceria que tem dado 

bons resultados entre os pais, as escolas e o Projeto. A transformação social está 

acontecendo na vida das crianças e dos adolescentes e também na vida da 

comunidade. Várias têm sido as ações feitas envolvendo a comunidade, como por 

exemplo, temos a construção de mandalas com litros de garrafas Pet reciclados, nas 

casas dos moradores da comunidade, de quinze em quinze dias. Mandala é uma 

técnica de cultivo permacultura, que, além de gerar um belo desenho de canteiros, é 

eficiente na produtividade, faz um melhor aproveitamento da água e dos espaços de 

terra (Figura 19). Podemos perceber a satisfação de participar do Projeto e o 

entusiasmo no depoimento de Francisco Amorim, aluno de seis anos: “Foi muito 

divertido ir para a casa de Hillary e Talisson; nós fizemos mandala de litro e ficou 

muito bonito! Falei para minha mãe que quero fazer a mandala lá em casa também” 

(RT Araçuaí, out./dez. 2012). 

 

 
                                 Figura 19 – Foto horta em formato de mandala 

                    Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Vale citar a presença dos pais junto com as crianças e os adolescentes na oficina de 

bonecas e chaveiros, em que os alunos demonstraram prazer e alegria em 

participar. A sintonia entre os pais e filhos presentes, enriquece a prática do ensinar 

e aprender, somando conhecimento e promovendo a articulação social. Nas oficinas, 

a criatividade e o empreendedorismo surgem como se pode perceber na fala de 

Jaine Daiane de Souza, aluna de 13 anos: “Foi muito legal a oficina de boneca. Os 

pais mostraram-se interessados e animados com a ideia de aprender a fazer 

bonecas e chaveiros. Com isso, descobriram que têm habilidades para fazer o 

produto e vendê-lo” (RT Araçuaí, out./dez. 2012). 
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A música tem sido um indicador de êxito na educação das crianças e dos 

adolescentes, tanto como instrumento de sensibilização, socialização e estética, 

como para formação psicomotora e psicossocial, já que desenvolve a percepção, o 

ritmo, a respiração, a linguagem e a comunicação.  Como um dos grandes atrativos 

do Projeto sempre foi a música, foi organizado um coro de meninos e meninas do 

Projeto Ser Criança, em parceria com o grupo teatral “Ponto de Partida” (Figura 20). 

 

 
                                             Figura 20 – Foto Coral Meninos de Araçuaí 

                    Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Com o dinheiro arrecadado nas apresentações do Coral Meninos de Araçuaí foi 

construído na cidade, no ano de 2008, o Cinema Meninos de Araçuaí. O cinema 

virou ponto de encontro de diversos públicos, sendo um dos locais de disseminação 

cultural mais importante de Araçuaí, com programação de filmes para a comunidade, 

cineclubes e sessões comentadas (Figura 21).  

 

          
                         Figura 21 – Foto Cinema Meninos de Araçuaí 

                                Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Com a parceria feita com a Cooperativa Dedo de Gente, os jovens da cidade 

produzem filmes com os artistas e com as pessoas da região, utilizando a linguagem 

própria dos jovens e a cultura local. Como forma de atingir as comunidades rurais 
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que não conseguem ir até o cinema, é disponibilizado o cinema itinerante que leva 

até as comunidades rurais a oportunidade da formação integral e cultural. 

 

O CPCD criou em 2005 o Sítio Maravilha, onde foi implantado o Centro de 

Permacultura do Vale do Jequitinhonha. São 12 hectares de áreas cultivadas em 

sistemas ecológicos, que permite um clima fértil e abundante, capaz de produzir 

mais de nove toneladas anualmente de alimentos, que abastecem projetos sociais 

em Araçuaí, dentre eles o Ser Criança, que, além de receber os legumes, frutas e 

hortaliças, também leva as crianças e os adolescentes para participarem desde a 

preparação do terreno até a colheita dos alimentos. Eles também participam das 

oficinas com o objetivo de multiplicar as tecnologias das hortas em formato de 

mandalas, espiral de ervas, círculos de bananeira, produção de composto urbano, 

pintura de tinta de terra, produção de mudas e a cozinha experimental para 

aprenderem a não desperdiçar nenhum alimento (Figura 22). 

 

 
                Figura 22 – Foto Sítio Maravilha 
                                                  Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Vários foram os egressos que conquistaram oportunidade para construir uma vida 

mais digna e promissora. Tainá participou do Projeto e do Coral dos Meninos de 

Araçuaí e hoje faz curso técnico no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Junior, um menino dedicado aos estudos, foi 

até as Irmãs responsáveis pelo Colégio Nazareth, parceiro do Projeto, e conseguiu 

uma bolsa de estudo para fazer o ensino médio como bolsista, na busca de um 

futuro melhor. Pitágoras entrou no Projeto com 10 anos, participou do Coral Meninos 

de Araçuaí, e, ao completar 15 anos, foi para a cidade de Barbacena estudar teatro 

e música. Após 8 anos de formação, foi convidado a fazer parte da equipe de 
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funcionários da Bituca Universidade de Música Popular, onde atualmente é 

professor de música, coordenador da escola, compositor, músico e arranjador.  

 

Mateus participou do Projeto até quatorze anos. Agora, com quinze anos, já obteve 

sua primeira oportunidade de trabalho no CREAS e tem como objetivo, após concluir 

o ensino médio, fazer o curso de biomedicina.  

 

Charles foi aluno do Projeto até os 14 anos e, atualmente com 18 anos, é cooperado 

na fabriqueta de serralheria da Cooperativa Dedo de Gente.  

 

Tarick foi aluno do Projeto até os 14 anos e, atualmente com 23 anos, é cooperado 

na fabriqueta de software da Cooperativa Dedo de Gente, tendo a função de 

designer gráfico.  

 

Thiago, 11 anos, tem 5 irmãos, mora atualmente com sua Avó, chegou no Projeto 

com dificuldade de aprender matemática. Sua educadora percebeu sua fragilidade 

na multiplicação e apresentou-lhe um dos jogos do bornal, a damática. Com esse 

jogo, conseguiu suprir sua dificuldade na multiplicação e levou a damática para seus 

colegas da escola aprender também.  

 

Karine, 20 anos, entrou para o Projeto com 9 anos, quando completou 15 anos, saiu 

do Projeto e foi para a cidade de Barbacena, MG, estudar música e teatro na Bituca 

Universidade de Música Popular parceira do CPCD. Após concluir os estudos, foi 

contratada pelo Grupo de Teatro e Música Ponto de Partida como assistente de 

Produção. 

 

4.4.4 Impacto Quantitativo 

 

O governo brasileiro tem se esforçado para aprimorar a educação no país. Por isto, 

é importante realizar a avaliação do ensino básico por meio dos resultados do IDEB, 

cruzando-se os escores obtidos pelos alunos participantes e não participantes no 

Projeto. Os resultados obtidos nos exames, quando cruzados com as informações 

socioeconômicas preenchidas pelos alunos, têm demonstrado que as características 

familiares dos alunos os influenciam. Por exemplo, a baixa escolaridade da mãe e 
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do pai é outro fator importante a influir nas notas obtidas. A mesma relação é 

observada entre os alunos que fizeram a pré-escola e os que começaram os 

estudos diretamente na 1ª série do ensino fundamental (Veloso, 2011).  

 

Na avaliação das Escolas Públicas de Araçuaí por meio do IDEB, é perceptível uma 

diferença nos resultados individuais de cada escola, quando analisados os 

resultados alcançados pelas escolas parceiras do Projeto Ser Criança em 

comparação com a média de notas do município, com a meta projetada pela 

Secretaria de Educação e os com os resultados nas escolas não parceiras.  

A comparação dos resultados foi feita levando em consideração três escolas 

parceiras do Projeto, Escola Estadual Prof. Leopoldo Pereira, Escola Estadual 

Manoel Fulgêncio e Escola Estadual Dom José de Haas, em comparação com a 

Escola Estadual Isaltina Cajubi Fulgêncio e Escola Estadual Frei Rogato, não 

parceiras do Projeto. A Escola Estadual Leopoldo Pereira está localizada próxima à 

sede do projeto. A Escola Estadual Manoel Fulgêncio e Escola Estadual Frei Rogato 

estão situadas no centro da Cidade, a Escola Estadual Isaltina Cajubi Fulgêncio está 

no bairro Corredor próximo ao centro e a Escola Estadual Dom José de Haas, no 

bairro Santa Tereza, vizinho ao Projeto.  

 

Muitos pais dos alunos do Projeto escolhem matricular seus filhos para estudarem 

na Escola Leopoldo Pereira pela proximidade com o Projeto, facilitando o 

deslocamento entre o Projeto e a Escola. Os alunos que estudam na parte da 

manhã saem da escola e vão direto para o Projeto, onde recebem o almoço e lá 

permanecem até o fim da tarde. Os alunos que estudam na parte da tarde, chegam 

ao Projeto pela manhã e, na hora de irem para a escola, tomam banho e almoçam 

no Projeto.   

 

O resultado auferido no IDEB pelas escolas públicas de Araçuaí referente à 4ª série / 

5º ano, merece destaque para a escola parceira do Projeto Leopoldo Pereira que, 

nas últimas cinco avaliações ocorridas entre os anos de 2005 e 2013, alcançou nota 

igual ou superior à média do município e valor superior à meta projetada para o 

município. Segundo uma das educadoras entrevistadas, são várias as ações 

executadas na parceria da escola com o Projeto, como as oficinas de jogos de 

matemática, as rodas de contação de histórias, as apresentações do coral e as 
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oficinas oferecidas aos professores com temas variados pelos educadores e 

parceiros do CPCD, justificando os bons resultados no IDEB. A parceira Manoel 

Fulgêncio, apesar de não ter notas acima da média do município, conseguiu superar 

os resultados da  não parceira Isaltina Cajubi, que demonstra notas mais baixas em 

comparação com as parceiras, permitindo concluir que as escolas que não tem 

alunos do Projeto e não fazem parcerias, têm rendimentos menores no aprendizado 

e, consequentemente, notas menores no resultado do IDEB (Tabela 9). 

 

 Município Escola Estadual 
Ano Média 

Projetada 
Média 

Verificada 
Prof. Leopoldo 

Pereira 
Manoel 

Fulgêncio 
Isaltina Cajubi 

Fulgêncio 
2005 - 4,2 4,2 4,3 3,8 
2007 4,3 4,1 4,7 3,9 4,1 
2009 4,6 5,3 5,6 5,2 4,7 
2011 5,0 5,3 5,8 5,1 4,5 
2013 5,3 5,6 5,8 5,0 4,4 

         Tabela 9 - IDEB Escolas Públicas de Araçuaí: 4ª série / 5º ano 
          Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
          recuperado em 15 de março de 2015 
 

A taxa de aprovação nas escolas de Araçuaí tem crescido desde o ano de 2005, 

sendo que a escola parceira Leopoldo Pereira nas medições ocorridas em 2011 e 

2013 conseguiu 100% de aprovação dos alunos da 4ª série / 5º ano (Tabela 10). O 

Projeto dedica uma parte dos encontros diários para o clubinho da matéria, em que 

são trabalhadas com os alunos as dificuldades escolares em língua portuguesa e 

matemática, por meio de livros, textos, jogos, dinâmicas e brincadeiras, construção 

de histórias e vários outros instrumentos educativos que possibilitam ao aluno a 

superação das deficiências pedagógicas.  

 

Ano Taxa 
Média de 

Aprovação 
no 

Município 

Escola Estadual 
Prof. Leopoldo 

Pereira 
Manoel 

Fulgêncio 
Isaltina Cajubi 

Fulgêncio 

2005 92,2 83,7 92,4 90,5 
2007 91,6 94,3 82,9 92,4 
2009 98,8 99,2 96,9 99,6 
2011 99,5 100 98,5 99,3 
2013 99,7 100 99,5 99,5 

   Tabela 10 - Taxa de aprovação nas Escolas Públicas de Araçuaí: 4ª série / 5º ano 
                Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
                recuperado em 15 de março de 2015 
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No clubinho, também existe um momento para os alunos fazerem os deveres de 

casa acompanhados pelos educadores do Projeto em suas dificuldades. A aluna 

Francimiriam Santos, 9 anos reconhece o momento do clubinho como uma forma de 

crescimento na aprendizagem, como se percebe no seu depoimento: “No clubinho 

tem muitas brincadeiras boas e interessantes que  nos ajudam a aprender com mais 

facilidade as matérias da escola” (RT jul./set. 2012). 

 

A parceria entre o Projeto e a escola Leopoldo Pereira tem dado bons resultados na 

nota de matemática da 4ª série / 5º ano (Tabela 11). Várias oficinas de jogos de 

matemáticas são feitas na escola Leopoldo Pereira durante o ano, como forma de 

auxiliar as crianças que não participam do Projeto a aprenderem matemática a partir 

da metodologia do brinquedo e do brincar. Como a matemática é uma disciplina que 

os alunos possuem mais dificuldade, a utilização de jogos tem sido uma forma lúdica 

de alcançar melhores resultados na aprendizagem. No Projeto entre as ações 

executadas para auxiliar na aprendizagem da matemática, pode-se destacar a 

gincana da matemática, que busca de forma competitiva ensinar as contas da 

matemática. Camile, 8 anos, após participar da gincana, fez o seguinte comentário: 

“Foi muito bom ver a animação e o empenho das equipes durante a gincana. Nos 

divertimos e aprendemos Matemática!” (RT Araçuaí, abr./jun. 2011). 

 

Ano Média na 
Nota de 

Matemática 
no 

Município 

Escola Estadual 
Prof. Leopoldo 

Pereira 
Manoel 

Fulgêncio 
Isaltina Cajubi 

Fulgêncio 

2005 233,60 187,85 183,74 168,30 
2007 241,15 191,55 191,61 185,40 
2009 249,78 214,92 214,70 188,61 
2011 255,98 220,30 199,26 182,4 
2013 250,78 215,57 196,77 182,51 

               Tabela 11 - Nota de Matemática na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Araçuaí: 4ª série / 
5º            5º ano 
               Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
               recuperado em 15 de março de 2015 
 

As notas de língua portuguesa da 4ª série / 5º ano na prova Brasil tiveram melhores 

resultados nas duas escolas parceiras do Projeto, sendo que a Leopoldo Pereira 

está acima da nota média de Araçuaí (Tabela 12). A leitura é uma atividade lúdica, 

importante no dia a dia do Projeto. Todos os dias as crianças fazem atividades na 
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biblioteca do Projeto como forma de incentivar a leitura. Os livros da biblioteca ficam 

sempre disponíveis para as crianças lerem.  

 

Como forma de incentivar a leitura, foram criadas as algibeiras de livros, uma forma 

de colocar vários livros juntos para serem emprestados para a família em forma de 

folia. Os educadores, juntamente com os alunos do Projeto, vão cantando pelas ruas 

até chegarem à casa escolhida para deixar a algibeira com os livros a serem lidos 

por toda a família como forma de incentivar as crianças a criarem o hábito de leitura. 

D. Edna, mãe de Luiza, fez o seguinte comentário após a algibeira ficar em sua 

casa: “A leitura é muito importante. Se todas as pessoas soubessem o quanto ler é 

bom, ninguém deixaria de ler um livro. Com a Algibeira aqui em casa, pudemos 

apreciar uma boa leitura com exemplares interessantes e engraçados. Quem lê, 

nunca permanece no mesmo lugar” (RT Araçuaí, abr./jun. 2014). 

 

Ano Média na 
Nota de 
Língua 

Portuguesa 
no 

Município 

Escola Estadual 
Prof. Leopoldo 

Pereira 
Manoel 

Fulgêncio 
Isaltina Cajubi 

Fulgêncio 

2005 176,00 182,17 177,65 165,97 
2007 167,04 182,92 174,89 163,07 
2009 187,55 194,82 183,88 172,76 
2011 190,43 201,93 186,53 171,30 
2013 197,30 204,12 180,26 163,75 

               Tabela 12 - Nota de Língua Portuguesa na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Araçuaí:  
4ª            4ª série / 5º ano 
               Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
               recuperado em 15 de março de 2015 
 

Os resultados do IDEB nas escolas parceiras do Projeto referente à 8ª série / 9º ano 

possuem resultados que oscilam de um ano para o outro. Na Escola Leopoldo 

Pereira, em todos os anos, foram superadas as metas projetadas para o ano, mas, 

somente no ano de 2013, obteve nota superior à média do município. Na visita 

efetuada ao Projeto, pode-se perceber um menor interesse pelas atividades por 

parte dos alunos com idade entre 11 e 14 anos, que por várias vezes foram 

advertidos por causa de conversas paralelas. Mesmo com as notas abaixo da média 

do município, as duas escolas parceiras Leopoldo Pereira e Dom José auferiram 

melhores resultados em comparação com a escola não parceira Frei Rogato, que 
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obteve resultados abaixo da média do município e da meta projetada para o 

município (Tabela 13). 

 

 
Ano 

Município Escola Estadual 
Média 

Projetada 
Média 

Verificada 
Prof. Leopoldo 

Pereira 
Dom José de 

Haas 
Frei Rogato 

2005 - 3,1 3,5 2,6 2,5 
2007 3,1 3,2 3,1 2,5 2,3 
2009 3,3 3,8 3,4 3,9 3,1 
2011 3,5 4,0 3,8 3,6 2,9 
2013 3,9 4,4 4,7 3,5 3,8 

             Tabela 13 - IDEB Escolas Públicas de Araçuaí: 8ª série / 9º ano 
             Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
             recuperado em 15 de março de 2015 
 

O PNE possui como meta para os alunos do ensino fundamental para o período de 

2014 até 2024, atingir 95% de aprovação com idade normal para conclusão, ou seja, 

sendo aprovado em todas as séries, sem repetir nenhuma delas. Para atingir essa 

meta será necessário um esforço conjunto entre as escolas e o Projeto, para 

conseguirem superar os baixos resultados auferidos na aprovação dos alunos da 8ª 

série / 9º ano nas escolas de Araçuaí (Tabela 14). Para mudar a taxa de aprovação 

será necessário constituir uma metodologia prazerosa de aprendizagem que 

promova a transformação do indivíduo por meio de ações conjuntas entre as 

escolas, os pais, o governo, as empresas privadas e o terceiro setor no 

desenvolvimento de projetos na área de educação.  

 

Ano Taxa 
Média de 

Aprovação 
no 

Município 

Escola Estadual 
Prof. Leopoldo 

Pereira 
Dom José de 

Haas 
Frei Rogato 

2005 71,3 74,5 66,5 65,9 
2007 66,8 69,0 61,2 52,2 
2009 73,0 82,5 64,4 66,7 
2011 77,5 70,4 76,5 60,1 
2013 87,2 89,7 79,6 75,3 

Tabela 14 - Taxa de aprovação nas Escolas Públicas de Araçuaí: 8ª série / 9º ano 
                Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
                recuperado em 15 de março de 2015 
 

A nota de matemática na prova Brasil da 8ª série / 9º ano da escola parceira 

Leopoldo Pereira superou a média do município em todas as provas, exceto no ano 

de 2009, que ficou abaixo da média (Tabela 15). Seguindo a proposta da educação 

integral de ensinar por meio de recursos disponíveis na comunidade, o aprendizado 
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de matemática no Projeto tem sido estimulado na cozinha experimental, onde as 

crianças participam da preparação de uma receita, aprendendo a separar e cortar a 

quantidade de ingredientes de cada item da receita, e, após ficar pronta a receita, 

todas as crianças comem um pouco. Veja a satisfação de Isnaide Martins, 12 anos: 

“Gostamos dessas atividades e todos do grupo participaram: descascamos, 

cortamos e fizemos a calda para o doce ficar mais gostoso. A receita é diferente da 

que a minha mãe faz. E ficou muito bom! O cheirinho está convidando” (RT Araçuaí, 

mai./jul. 2009). 

 

Ano Média na 
Nota de 

Matemática 
no 

Município 

Escola Estadual 
Prof. Leopoldo 

Pereira 
Dom José de 

Haas 
Frei Rogato 

2005 233,60 248,51 226,76 219,05 
2007 241,15 245,62 231,57 239,69 
2009 249,78 248,67 242,33 242,62 
2011 255,98 264,22 246,58 253,44 
2013 250,78 256,35 231,16 250,95 

               Tabela 15 - Nota de Matemática na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Araçuaí: 8ª série / 
9º            9º ano 
               Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
               recuperado em 15 de março de 2015 
 

A 8ª série / 9º ano da escola parceira Leopoldo Pereira nas cinco avaliações feitas 

pela prova Brasil de 2005 até 2013 na disciplina de língua portuguesa superaram a 

nota média do município (Tabela 16).   

 

Ano Média na 
Nota de 
Língua 

Portuguesa 
no 

Município 

Escola Estadual 
Prof. Leopoldo 

Pereira 
Dom José de 

Haas 
Frei Rogato 

2005 220,00 231,36 213,79 210,42 
2007 228,75 236,97 217,05 225,52 
2009 251,42 259,31 242,79 241,32 
2011 250,51 263,69 238,49 242,75 
2013 248,47 252,08 232,32 252,32 

                Tabela 16 - Nota de Língua Portuguesa na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Araçuaí: 
8ª             8ª série / 9º ano 
                Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
                recuperado em 15 de março de 2015 
 

Os conteúdos de língua portuguesa foram abordados de formas diferentes, por meio 

das rodas de contação de histórias, que ajudou a estimular a interpretação e a 
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criatividade de cada participante, pois as histórias são escolhidas com a intenção de 

estimular a aprendizagem de forma lúdica e prazerosa. A leitura tem sido valorizada 

no Projeto, os temas de cada livro lido são levados para a grande roda, para 

discussão dos assuntos lidos, montam-se peças de teatro, lêem-se poesias e textos. 

Para estimular a leitura, é feita a leitura em grupo, sendo que cada participante lê um 

trecho do livro.  

 

Os resultados na educação em Araçuaí têm a contribuição do Projeto, que no ano 

de 2014, realizou diversas ações, por meio de seus 8 educadores, que atenderam 

163 crianças no período da manhã e da tarde, sendo importante destacar a colônia 

de férias, que aconteceu durante o período das férias escolares de julho; as viagens 

do coral do Meninos de Araçuaí, para fazer apresentações em várias cidades 

brasileiras; as diversas oficinas de música, de jogos, de cuidados com o jardim, de 

cartões de tinta de terra, de percussão e de argila. 

 

4.5 Comparativo entre os dois Projetos: semelhanças e diferenças 

 

O comparativo entre os dois Projetos permitiu identificar as semelhanças e 

diferenças em cada um. A atuação nas duas cidades é semelhante quando se 

analisa as pedagogias adotadas, mas o interesse dos alunos varia em cada uma. 

Em Curvelo, é perceptível a preferência pelos jogos e pelo piquenique literário. Em 

Curvelo, começou a criação dos mais de 150 jogos catalogados pelo CPCD, 

divididos em três coleções: Bornalzinho de Jogos, Bornal de Jogos e Bornal da Paz. 

Próxima à sede do Projeto em Curvelo tem uma praça, onde era feito o piquenique 

literário, uma atividade que as crianças gostavam de participar. Já em Araçuaí, o 

destaque fica para a música e as atividades na rua adotada. As crianças gostam 

muito de música, sendo escolhidas algumas para participar do Coral Meninos de 

Araçuaí que surgiu após uma apresentação das crianças do Projeto para agradecer 

a parceria com a empresa Natura. As crianças quando chegam ao Projeto ficam 

brincando nos espaços do Projeto, mas quando as educadoras sentam na roda e 

começam a cantar, logo em seguida todas as crianças ocupam seus lugares na roda 

e começam a cantar e dançar as músicas.  
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A rua adotada é outra atividade da qual as crianças gostam, pois a rua escolhida faz 

parte da história de muitos alunos, por morarem ou passarem nela para chegar até a 

sede do Projeto. Várias atividades são desenvolvidas na rua adotada: limpeza da 

rua, pintura de muros com tinta de terra e construção de hortas. Para o aluno e 

morador da rua adotada Wesley, 13 anos, as mudanças na rua são visíveis: “A cada 

dia, a minha rua se transforma. Hoje é outra, bem mais limpa, graças ao Projeto, que 

vem fazendo um bonito trabalho com pinturas de tinta de terra nas casas, muros e 

nos jardins. Estou contente demais e espero que todos daqui ajudem a cuidar da 

rua” (Figura 23). 

 

 
                                                 Figura 23 – Foto pintura com tinta de terra 
                                                 Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na avaliação qualitativa dos dois Projetos, pode-se observar na Figura 24 os 

principais avanços obtidos e as dificuldades encontradas. A agressividade e quebra 

das regras são situações existentes nos dois Projetos, sendo necessário efetuar 

uma intensificação na busca de melhorar o comportamento das crianças. Um ponto 

importante nos dois Projetos é o cuidado com o meio ambiente, em que todos se 

preocupam com a preservação, participando de plantio de mudas de árvores e do 

cultivo de horta. 

                                                                                                 (Continuação...) 

 ARAÇUAÍ CURVELO 

 

 

 

DIFICULDADES 

- Crianças agressivas; 
- Quebra de regras em relação 
ao espaço; 
- Algumas crianças com muita 
dificuldade nos conteúdos 
escolares; 
- Trabalhar com questões 
ligadas à sexualidade; 
- Adolescentes desinteressados 
pelas atividades. 

- Crianças agressivas; 
- Mau uso da biblioteca; 
- Dificuldade de se fazer cumprir 
as regras estipuladas pelo 
próprio grupo; 
- Algumas crianças ainda têm 
dificuldades com o espaço e 
com a roda. 
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                                                                                                        (Conclusão) 

 ARAÇUAÍ CURVELO 

 

 

 

AVANÇOS 

 - As crianças estão valorizando 
mais os alimentos alternativos 
em seu cardápio; 
- Conhecimento da cultura 
popular e seus saberes; 
- Crianças mais sociáveis, com 
a autoestima elevada, 
principalmente os adolescentes; 
- Crianças e adolescentes 
interessados pelos livros. 

- Parceria com as escolas; 
- Aumento no índice de 
aproveitamento escolar; 
- Conscientização das crianças 
sobre os cuidados com o corpo 
e a higiene; 
- Desenvolvimento das 
habilidades e dons artísticos, ou 
seja, da criatividade; 
- Maior envolvimento da 
comunidade com o Projetos; 
- Maior envolvimento na 
preservação ambiental. 

          Figura 24 – Quadro comparativo dos avanços e dificuldades entre Araçuaí e Curvelo 
          Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os bons resultados na avaliação do IDEB nas Escolas parceiras do Projeto de 

Araçuaí e de Curvelo têm sido o reflexo dos índices qualitativos descritos nos 

relatórios técnicos dos dois Projetos. Com os resultados satisfatórios obtidos pelos 

alunos nas avaliações, desde o ano de 2005, percebe-se um maior 

comprometimento das crianças com suas obrigações e com o aprimorando do hábito 

de leitura (Tabela 17). 

 
 

Ano 
ARAÇUAÍ CURVELO 

Escola Estadual Escola Municipal 
Prof. 

Leopoldo 
Pereira 

Manoel 
Fulgêncio 

Isaltina 
Cajubi 

Fulgêncio 

Dr. Viriato 
Diniz 

Mascarenhas 

Antônio 
Diniz Couto 

Filomena de 
Oliveira Leite 

2005 4,2 4,3 3,8 4,1 4,2 3,8 
2007 4,7 3,9 4,1 4,3 4,6 4,4 
2009 5,6 5,2 4,7 5,4 5,0 5.3 
2011 5,8 5,1 4,5 5,9 6,0 5,3 
2013 5,8 5,0 4,4 6,4 6,0 3,8 

   Tabela 17 - IDEB Escolas Públicas de Araçuaí e Curvelo: 4ª série / 5º ano 
   Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
   recuperado em 15 de março de 2015 
 

Entre as seis escolas estudadas nas duas cidades, a Leopoldo Pereira de Araçuaí 

tem os melhores resultados na taxa de aprovação da 4ª série / 5º ano de 2007 até 

2013, com destaque para 2011 e 2013 que auferiram nota máxima (Tabela 18). 

Essas notas foram obtidas com muito esforço e dispêndio na parceria entre o Projeto 

e a Escola. A diretora da escola tem um bom relacionamento com as educadoras do 

Projeto, sendo desenvolvidas várias ações na escola durante o ano: oficinas de 

jogos, músicas e percussão; roda de contação de história; apresentação do coral, do 
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Boi Manhoso e Menino; visita da diretora, vice-diretora, professoras e alunos ao 

Projeto. Todas as vezes que as professoras diagnosticam as dificuldades 

enfrentadas pelas crianças dentro da sala de aula, comunicam-nas às educadoras 

do Projeto para juntas buscarem as melhores soluções para sanar os problemas 

encontrados. 

 

 
Ano 

ARAÇUAÍ CURVELO 
Escola Estadual Escola Municipal 

Prof. 
Leopoldo 
Pereira 

Manoel 
Fulgêncio 

Isaltina 
Cajubi 

Fulgêncio 

Dr. Viriato 
Diniz 

Mascarenhas 

Antônio 
Diniz Couto` 

Filomena de 
Oliveira Leite 

2005 83,7 92,4 90,5 80,5 88,8 87,5 
2007 94,3 82,9 92,4 82,4 90,9 91,0 
2009 99,2 96,9 99,6 86,7 87,5 96,4 
2011 100 98,5 99,3 92,9 96,4 90,4 
2013 100 99,5 99,5 97,5 95,3 93,5 

    Tabela 18 - Taxa de aprovação nas Escolas Públicas de Araçuaí e Curvelo: 4ª série / 5º ano 
    Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
    recuperado em 15 de março de 2015 
 

O destaque na nota de matemática das Escolas de Araçuaí e Curvelo da 4ª série / 5º 

ano ficou com a escola Viriato Diniz de Curvelo, que auferiu os melhores resultados 

de 2007 até 2013 (Tabela 19). Analisando os relatórios técnicos, encontram-se 

vários relatórios sobre a parceria entre a escola e o Projeto referente à utilização do 

bornal de jogos. Durante o ano, as professoras levaram as crianças para visitarem o 

Projeto, para aprenderem a fazer os jogos e utilizarem na escola e em casa com os 

amigos.  

 

 
Ano 

ARAÇUAÍ CURVELO 
Escola Estadual Escola Municipal 

Prof. 
Leopoldo 
Pereira 

Manoel 
Fulgêncio 

Isaltina 
Cajubi 

Fulgêncio 

Dr. Viriato 
Diniz 

Mascarenhas 

Antônio 
Diniz Couto 

Filomena de 
Oliveira Leite 

2005 187,85 183,74 168,30  185,84 169,87 
2007 191,55 191,61 185,40 203,81 199,86 189,87 
2009 214,92 214,70 188,61 232,01 218,37 191,85 
2011 220,30 199,26 182,4 230,42 238,14 218,29 
2013 215,57 196,77 182,51 237,68 229,24 215,51 

   Tabela 19 - Nota de Matemática na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Araçuaí e Curvelo: 4ª 
sssérie / 5º ano 
   Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
   recuperado em 15 de março de 2015 
 

As professoras da escola receberam orientações de como utilizar os jogos para 

ensinar matemática, sendo a damática o jogo que as crianças mais têm interesse. 
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Na visita ao Projeto pelos alunos da 3ª série para conhecer os jogos, Luiz, 10 anos, 

aluno do Projeto, queria ensinar tudo que aprendeu no Projeto para seu colega da 

escola: “Esse é o meu projeto! Vou ensinar um monte de coisa pra você, Cleoni!” 

(RT Curvelo, fev./abr. 2002). 

 

O melhor resultado na nota de língua portuguesa da 4ª série / 5º ano em todas as 

provas foi o da escola de Curvelo Viriato Diniz (Tabela 20). Esse resultado está 

diretamente ligado ao interesse pela leitura, demonstrado pelos alunos do Projeto 

por meio dos piqueniques literários e da parceria com Banco do Livro. O Banco do 

Livro é uma instituição sem fins lucrativos, pertencente ao terceiro setor que oferece 

para a cidade e para o Projeto, rodas de histórias, oficinas de bonecos, dinâmicas de 

assuntos variados e oficinas de narradores de histórias para os educadores do 

Projeto e da cidade. 

 

 
Ano 

ARAÇUAÍ CURVELO 
Escola Estadual Escola Municipal 

Prof. 
Leopoldo 
Pereira 

Manoel 
Fulgêncio 

Isaltina 
Cajubi 

Fulgêncio 

Dr. Viriato 
Diniz 

Mascarenhas 

Antônio 
Diniz Couto 

Filomena de 
Oliveira Leite 

2005 182,17 177,65 165,97 191,62 177,71 167,88 
2007 182,92 174,89 163,07 186,45 182,87 175,92 
2009 194,82 183,88 172,76 207,08 199,53 186,26 
2011 201,93 186,53 171,30 216,02 208,17 206,79 
2013 204,12 180,26 163,75 222,94 212,93 203,33 

   Tabela 20 - Nota de Língua Portuguesa na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Araçuaí e Curvelo: 
4ª4ª série / 5º ano 
   Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
   recuperado em 15 de março de 2015 
 

As quatro escolas das duas cidades que possuem parceria com o Projeto, 

mostraram resultados do IDEB da 8ª série / 9º ano de 2005 até 2013 mais 

satisfatórios que os resultados das escolas não parceiras do Projeto. Nessa 

perspectiva, pode-se avaliar que o Projeto tem sido responsável por um impacto 

positivo na qualidade do ensino nas escolas parceiras por terem melhores 

resultados na avaliação do INEP. A Escola Estadual Interventor Alcides Lins de 

Curvelo alcançou a maior nota no IDEB de 2007 até o ano de 2013, demonstrando 

que a existência do Projeto na cidade contribuiu com o desenvolvimento da 

educação nas escolas públicas da cidade (Tabela 21). 
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Ano 

ARAÇUAÍ CURVELO 
Escola Estadual Escola Estadual 

Prof. 
Leopoldo 
Pereira 

Dom 
José de 

Haas 

Frei 
Rogato 

Interventor 
Alcides Lins 

Ministro 
Adauto 
Lúcio 

Cardoso 

São Vicente de 
Paulo 

2005 3,5 2,6 2,5 2,7 2,2 2,7 
2007 3,1 2,5 2,3 4,2 2,9 2,8 
2009 3,4 3,9 3,1 4,2 3,8 3,1 
2011 3,8 3,6 2,9 4,4 4,2 3,0 
2013 4,7 3,5 3,8 5,0 4,4 3,1 

    Tabela 21 - IDEB Escolas Públicas de Araçuaí e Curvelo: 8ª série / 9º ano 
    Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
    recuperado em 15 de março de 2015 
 

A taxa de aprovação da 8ª série / 9º ano das escolas parceiras vem reforçar o 

entendimento de que os alunos das escolas não parceiras possuem mais 

dificuldades de compreender os conteúdos ministrados nas salas pelas professoras. 

Esses alunos, por não terem as educadoras do Projeto para auxiliá-los a 

compreender melhor o conteúdo, utilizando as formas inovadoras de ensino e 

aprendizagem desenvolvidas pelo CPCD para sanar as dificuldades individuais e 

coletivas de cada aluno, acabam sendo reprovados na escola (Tabela 22).  

 

 
Ano 

ARAÇUAÍ CURVELO 
Escola Estadual Escola Estadual 

Prof. 
Leopoldo 
Pereira 

Dom 
José de 

Haas 

Frei 
Rogato 

Interventor 
Alcides Lins 

Ministro 
Adauto 
Lúcio 

Cardoso 

São Vicente de 
Paulo 

2005 74,5 66,5 65,9 59,8 48,7 57,0 
2007 69,0 61,2 52,2 84,5 64,1 69,2 
2009 82,5 64,4 66,7 79,3 89,6 72,0 
2011 70,4 76,5 60,1 79,6 89,6 72,0 
2013 89,7 79,6 75,3 87,8 86,3 70,2 

    Tabela 22 - Taxa de aprovação nas Escolas Públicas de Araçuaí e Curvelo: 8ª série / 9º ano 
    Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
    recuperado em 15 de março de 2015 
 

As escolas parceiras Interventor Alcides e Leopoldo Pereira obtiveram os melhores 

resultados na nota de matemática da 8ª série / 9º ano (Tabela 23). Na entrevista 

com Kildary, 11 anos, aluno da escola Leopoldo Pereira, pode-se notar a 

importância dos jogos na contribuição do aprendizado: “É possível aprender 

brincando, as brincadeiras ajudam bastante, têm jogos de matemática e de memória 

que nos ajudam a aprender a fazer as continhas”. O aluno Thalison, 13 anos, da 

escola Leopoldo Pereira, quando chegou ao Projeto, havia sido reprovado no 6º ano 

e não conseguia aprender as contas de multiplicação. A educadora Leia utilizou-se 
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de uma das maneiras inovadoras construídas no Projeto, a damática, para que Ele 

aprendesse a multiplicar. O resultado foi surpreendendo, pois além dele conseguir 

aprender a multiplicar, levou o jogo para os colegas da escola aprenderem também.   

 

 ARAÇUAÍ CURVELO 
 Escola Estadual Escola Estadual 
 

Ano 
Prof. 

Leopoldo 
Pereira 

Dom 
José de 

Haas 

Frei 
Rogato 

Interventor 
Alcides Lins 

Ministro 
Adauto 
Lúcio 

Cardoso 

São Vicente de 
Paulo 

2005 248,51 226,76 219,05 247,45 247,09 252,27 
2007 245,62 231,57 239,69 252,27 236,31 226,53 
2009 248,67 242,33 242,62 260,65 236,59 231,63 
2011 264,22 246,58 253,44 264,28 234,64 230,16 
2013 256,35 231,16 250,95 271,62 256,06 231,10 

    Tabela 23 - Nota de Matemática na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Araçuaí e Curvelo: 8ª 
sssérie / 9º ano 
    Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
    recuperado em 15 de março de 2015 
 

Os resultados satisfatórios na prova de língua portuguesa da 8ª série / 9º ano nas 

escolas parceiras dos dois Projetos têm ligação com as atividades de 

aprimoramento da língua portuguesa na biblioteca do Projeto, que possui mais de 

5.000 livros disponíveis para os alunos escolherem para ler (Tabela 24). Os 

trabalhos com livros acontecem com frequência, seja na biblioteca, debaixo de uma 

árvore ou em qualquer outro lugar. Além de incentivar o gosto pela leitura, há a 

possibilidade de surgirem discussões interessantes sobre várias questões ou temas 

específicos, ou ainda, o que o educador detectar que o grupo está precisando no 

momento. Após a leitura do livro, é feita uma roda para discussão do conteúdo do 

livro, e, em certos momentos, é proposto que seja criado um teatro com a história. 

 

 
Ano 

ARAÇUAÍ CURVELO 
Escola Estadual Escola Estadual 

Prof. 
Leopoldo 
Pereira 

Dom 
José de 

Haas 

Frei 
Rogato 

Interventor 
Alcides Lins 

Ministro 
Adauto 
Lúcio 

Cardoso 

São Vicente de 
Paulo 

2005 231,36 213,79 210,42 228,05 230,39 234,68 
2007 236,97 217,05 225,52 246,60 244,21 220,55 
2009 259,31 242,79 241,32 261,05 250,19 224,48 
2011 263,69 238,49 242,75 264,02 243,65 222,56 
2013 252,08 232,32 252,32 271,79 248,37 238,36 

   Tabela 24 - Nota de Língua Portuguesa na Prova Brasil nas Escolas Públicas de Araçuaí e Curvelo: 
...8ª série / 9º ano     
   Fonte: INEP (2015) disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=217621       
   recuperado em 15 de março de 2015 
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Comparando os resultados auferidos no IDEB, na taxa de aprovação e na Prova 

Brasil pelas escolas públicas de Curvelo e Araçuaí, nota-se que o desenvolvimento 

educacional na Cidade de Curvelo tem obtido melhores resultados, que pode ser 

explicado por meio da data de início do Projeto, que teve início em Curvelo no ano 

de 1989, e em Araçuaí em 1998. É importante ressaltar a necessidade de diferenciar 

a realidade de cada uma das cidades, sendo que Curvelo tem um desenvolvimento 

econômico melhor que Araçuaí. 

 

Nos últimos anos, houve um crescimento de recursos aplicados em projeto sociais 

executados pelas organizações do terceiro setor e, como consequência, as 

empresas privadas e o governo, que são os financiadores do terceiro setor, estão 

buscando avaliar os resultados obtidos. As próprias organizações têm percebido a 

necessidade de avaliarem os resultados e os impactos das ações implementadas na 

comunidade. A ferramenta que permite essa avaliação é a gestão por resultados por 

meio da estrutura de monitoramento de desempenho aplicada ao Projeto em análise 

nas duas cidades (Figura 25).  

 

RESULTADOS INDICADORES 
DE 

DESEMPENHO 

FONTE DE 
DADOS 

MÉTODOS 
DE COLETA 
DE DADOS 

FREQUÊNCIA RESPONSÁVEIS 

Impacto Resultados de 
longo prazo 

Dados 
IDEB 

Quantitativo Dois em dois 
anos 

Instituto Anísio 
Teixeira 

Efeitos Resultados de 
médio prazo 

Relatórios 
Técnicos / 
Entrevistas 

Qualitativo Mensal Educadores 

Produtos Resultados de 
curto prazo 

Relatórios 
Técnicos / 
Entrevistas 

Qualitativo Mensal Educadores 

Figura 25 – Quadro estrutura de monitoramento de desempenho 
Fonte: Adaptado pelo autor (Albuquerque, 2006) 
 

A avaliação do impacto do Projeto nas duas cidades em estudo possibilitou, por 

meio das observações nos resultados auferidos no IDEB pelas escolas parceiras e 

não parceiras do Projeto que, no período analisado de 2005 até 2013, os 

indicadores de desempenho permitiram verificar um crescimento quase que continuo 

dos resultados satisfatórios alcançados pelas escolas parceiras do Projeto, que, na 

maioria das avaliações, foram superiores ao das escolas não parceiras, 

demonstrando um crescimento na taxa de aprovação e nas notas das provas de 

matemática e português.  
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Como o Projeto em Curvelo finalizou suas atividades em 2012, pelo presente estudo 

foi comprovado que provocou um impacto nos resultados da avaliação da educação 

no município, podendo-se concluir que é recomendada a implantação desse Projeto 

em outras cidades como forma de melhorar os indicadores na educação. Como o 

Projeto em Araçuaí continua suas atividades normalmente, pode-se dizer que é 

recomendável a continuidade do Projeto na cidade, como uma opção de construir 

uma educação de qualidade, salientando a necessidade de aumentar a parceria com 

as demais escolas do município. 

 

Os efeitos atingidos no médio prazo pela atuação dos dois Projetos já podem ser 

constatados. Já é possível observar as ações desenvolvidas no envolvimento com a 

comunidade, onde as famílias têm acolhido as tecnologias de baixo custo oferecidas 

pelas educadoras do Projeto. Nas casas dos alunos que os pais aceitaram as 

propostas do Projeto para a rua adotada foi construído o quintal maravilha, o muro 

foi pintado com tinta de terra e foi ensinado a fazer sabão caseiro. Uma das casas 

que já possuem o quintal maravilha é a casa do aluno Wesley, onde foi feito o 

canteiro em mandala, para plantar hortaliças, o espiral de ervas, para cultivar ervas 

medicinais, que são utilizadas no lugar de remédios, seguindo a sabedoria popular 

das avós. Com esse envolvimento com a comunidade, a rua adotada em Araçuaí 

está se transformando em um lugar bonito, diferenciado, referência de saúde e bem-

estar para toda cidade.    

 

Os produtos são frutos de curto prazo gerados pelas atividades aplicadas no Projeto 

com as Crianças e adolescentes em Curvelo e Araçuaí. Os frutos visíveis nas 

crianças e adolescentes participantes são: sorriso no rosto; mudança de 

comportamento, deixando de ser crianças agressivas, passando a serem crianças 

carinhosas; melhor cuidado com a higiene pessoal e com a saúde; maior cuidado 

com o meio ambiente; maior interesse pela leitura; alimentação saudável; 

autoestima elevada; maior rendimento escolar; e valorização da cultura local. 

 

Foi verificado na avaliação ex-post de resultado do Projeto Ser Criança de Araçuaí, 

que está em andamento desde o ano de 1998, que as ações feitas pelos 

educadores do Projeto possibilitaram resultados positivos nos dados quantitativos 

dos alunos nas escolas públicas verificado pelo indicador do IDEB. Após constatar 
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que os resultados alcançados pelos egressos têm sido satisfatórios, percebe-se que 

a melhor opção no diagrama das decisões citado por Cohen; Franco, (2012) é 

continuar com o Projeto sem alterações (Figura 26). 

 

 
Projeto Ser Criança Araçuaí: início 1998 
  Avaliação (de eficácia e impacto) 
    
 Qualitativa    
   Sim (continuar o projeto) 
Decisões     
   Não (modificar a programação) 
 Quantitativa    
    
    

                       Figura 26 – Quadro Diagrama das decisões – Projeto Ser Criança Araçuaí 
                       Fonte: Adaptado pelo autor (Cohen & Franco, 2012) 
 

O ano de 2012 para o Ser Criança de Curvelo foi muito difícil. O ano começou com 

150 alunos e terminou com 70, devido aos recessos que ocorreram no segundo 

semestre, à dedetização do espaço, à festa de São Geraldo e à solicitação de 

desocupação do espaço utilizado pelo Projeto, que pertence à Comunidade 

Redentorista. Diante da solicitação do espaço, os educadores e familiares dos 

alunos se uniram na tentativa de conseguir prorrogar o prazo de desocupação, mas 

nenhuma das tentativas teve sucesso. O espaço foi devolvido em 31-12-2012, e, 

como não foi localizado outro espaço para a realização dos encontros, o Projeto 

finalizou suas atividades nesta data com profunda tristeza dos educadores, alunos e 

familiares (RT. Curvelo, out. / dez. 2012). 

 

Com a finalização do Projeto Ser Criança de Curvelo no final de 2012, justifica-se a 

avaliação ex-post para verificar a possibilidade de levar o mesmo projeto para outra 

cidade. Na análise dos dados quantitativos da educação nas escolas públicas da 

cidade, percebeu-se um avanço no ensino e na aprendizagem com os resultados 

obtidos. A partir da análise quantitativa referente aos bons resultados alcançados 

pela educação nas escolas públicas da cidade, permite-se a indicação da 

implantação de projetos similares em outras regiões de acordo com o diagrama das 

decisões mencionado por Cohen e Franco (2012), seguindo a mesma configuração 

(Figura 27). 
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Projeto Ser Criança Curvelo: início 1989, fim 2012 
  Avaliação (de impactos) 
    
 Qualitativa   
   Sim (realizar projetos similares) 
Decisões    
   Não (modificar a programação) 
 Quantitativa   
    

                       Figura 27 – Quadro Diagrama das decisões – Projeto Ser Criança Curvelo 
                       Fonte: Adaptado pelo autor (Cohen & Franco, 2012) 
 

No quinto capítulo está descrito os resultados encontrados na avaliação dos dois 

Projetos, as limitações no desenvolvimento da pesquisa e as sugestões de novas 

pesquisas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do crescimento dos projetos sociais desenvolvidos pelas entidades do 

terceiro setor no Brasil, esse estudo teve como foco fazer uma avaliação do Projeto 

Ser Criança “Educação pelo Brinquedo” implementado em Curvelo e Araçuaí, 

analisando os resultados produzidos pelas ações educativas inovadoras e a 

formação social das crianças e dos adolescentes que participaram do Projeto. O 

objetivo geral foi avaliar o impacto das ações educativas inovadoras na formação 

integral das crianças e adolescentes de sete a quatorze anos, residentes em áreas 

classificadas como de risco social nas cidades de Araçuaí e Curvelo. Os objetivos 

específicos buscaram descrever as ações educativas inovadoras desenvolvidas no 

Projeto, verificar a eficácia da educação integral na socialização e cidadania das 

crianças e dos adolescentes, e, por fim, fazer um comparativo entre os resultados 

obtidos em Curvelo e Araçuaí. 

 

Para alcançar os resultados dessa pesquisa, foi feita uma revisão da literatura sobre 

o terceiro setor, a partir da abordagem da responsabilidade e do compromisso 

social, por meio dos agentes de responsabilidade social: Governo, Mercado e 

entidades sem fins lucrativos. O desenvolvimento social e educacional foi analisado 

mediante a proposta da educação integral como fator de ensino que passa pelas 

dimensões da mente, do corpo e da vida social, como meio de promover a 

cidadania. E, por fim, foram consultadas as técnicas de avaliação de projetos sociais 

no terceiro setor, a partir da avaliação ex-post de resultados e impactos alcançados 

pelos projetos sociais finalizados ou em andamento, utilizando a metodologia GPR 

para medir os resultados alcançados na comunidade.  

 

Com a alteração efetuada pelo MEC no ensino fundamental, que aumentou de 8 

para 9 anos, começando com as crianças de 6 anos, percebe-se a necessidade do 

Projeto Ser Criança promover a mudança da idade inicial de sete anos para 6 anos, 

tendo em vista que um dos objetivos do Projeto é atender as crianças que estejam 

matriculadas em escolas públicas e que morem em comunidades com situação de 

vulnerabilidade social. 
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Percebeu-se que a Escola parceira Leopoldo Pereira, que recebe a maioria dos 

alunos devido à localização próxima à sede do Projeto, obteve resultados 

satisfatórios acima da média das escolas de Araçuaí e Curvelo, comprovando a 

eficácia do Projeto na melhoria da aprendizagem, com a utilização dos métodos da 

educação integral e das pedagogias inovadoras. Vale destacar que a parceria de 

sucesso existente entre o Projeto e a Escola Leopoldo Pereira deve ser seguida 

como referência para alcançar melhores resultado na educação de Minas Gerais e 

do Brasil. 

 

São perceptíveis os impactos do Projeto nos resultados obtidos nos anos iniciais do 

ensino fundamental, por meio dos resultados na Prova Brasil, na Taxa de Aprovação 

e nos resultados do IDEB na 4ª série / 5º ano, que permitem constatar resultados 

bem mais satisfatórios que os auferidos nos anos finais do ensino fundamental nas 

avaliações aplicadas na 8ª série / 9º ano. A visita feita ao Projeto de Araçuaí permitiu 

verificar que existe mais cumplicidade por parte das crianças que possuem menos 

de 11 anos, em comparação com os adolescentes de 11 a 14 anos, sendo sugerido 

melhorar as atividades com os adolescentes de 11 a 14 anos, que demonstraram 

pouco interesse em participar das atividades propostas para a colônia de férias.  

 

Os resultados do IDEB de Curvelo e Araçuaí permitiram concluir que as escolas 

parceiras do Projeto em Curvelo auferiram melhores resultados em comparação com 

as escolas não parceiras, mas, na análise dos resultados da média de todas as 

escolas do município, as escolas parceiras ainda precisam melhorar os rendimentos 

dos alunos nas notas da prova Brasil, que avalia as disciplinas de língua portuguesa 

e matemática, e aumentar, assim, a taxa de aprovação. Em Araçuaí, a parceira 

Leopoldo Pereira alcançou, em praticamente todos os resultados, a nota superior à 

média das escolas públicas do município, demonstrando que existe uma eficácia nos 

trabalhos desenvolvidos com as crianças e com os adolescentes desde a criação do 

Projeto na cidade em 1998. 

 

É visível nos alunos do Projeto o protagonismo e a cidadania plena, chegando até a 

incomodar as professoras da escola com seus questionamentos, pois eles sabem o 

momento de ouvir e de falar e não deixam de colocar sua opinião. Eles conhecem 
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seus direitos e deveres como cidadão, levam para seus familiares e vizinhos as 

técnicas aprendidas sobre como resolver os problemas por meio do diálogo. 

 

A pedagogia do brinquedo é uma forma lúdica que tem uma eficácia na forma de 

ensinar as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Observando os resultados 

dessas duas disciplinas na Prova Brasil e comparando as notas das escolas que são 

parceiras do Projeto com as notas das escolas que não são parceiras, concluiu-se 

que as escolas parceiras têm melhores desempenhos nas duas disciplinas. A partir 

dessa constatação, sugere-se que seja feita a parceria dos Projetos com as demais 

escolas da cidade e a ampliação do número de crianças atendidas, para que até o 

final de 2024 sejam alcançadas todas as metas propostas pelo Plano Nacional da 

Educação definidas para o Brasil.   

 

A pesquisa documental e a visita feita ao Projeto permitiram concluir que as 

atividades desenvolvidas não têm, em momento algum, a intenção de substituir a 

escola pública na cidade, mas, sim, de complementar o ensino e a aprendizagem 

das crianças e dos adolescentes por meio de atividades lúdicas que deixam os 

alunos livres para aprender brincando. E quando solicitado pelos pais ou professores 

ou mesmo quando identificada pelo próprio educador do Projeto alguma dificuldade 

na aprendizagem do conteúdo dado na escola, as educadoras do Projeto buscam 

maneiras inovadoras para que o aluno consiga compreender o conteúdo de forma 

prazerosa.  

 

A parceria entre o Projeto e a escola pública deixa de ocorrer devido às professoras 

pensarem que o Projeto é um concorrente, gerando medo de perder as crianças e 

adolescentes para o Projeto. Já a parceria com os pais não alcançam todos os pais, 

sendo necessários criar novas formas de motivar os pais a acompanhar o 

desenvolvimento do seu filho. 

 

A avaliação ex-post dos dois Projetos no quesito quantitativo conduziu-se para o 

entendimento de que a existência do Projeto contribuiu para o avanço na educação 

das escolas públicas, diante do significativo crescimento na taxa média de 

aprovação, na nota média padronizada da Prova Brasil, no índice do IDEB e na 
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superação das metas projetadas para o IDEB após estudo realizado em cada uma 

das cidades. 

 

A pesquisa de campo possibilitou perceber nas falas das crianças entrevistadas que 

existe um distanciamento entre a forma de ensinar na escola pública e no Projeto. 

Os alunos têm dificuldades em aprender na escola, onde as metodologias usadas 

não atendem às necessidades dos alunos, por utilizarem manuais, salas 

organizadas em filas e muitas atividades para fazerem em casa. No Projeto, a 

metodologia usada vai ao encontro às diretrizes dadas pela educação integral, 

contribuindo efetivamente para o aprendizado. Os alunos têm a liberdade para 

aprender de forma diferente em ambientes diversificados, começando pela roda 

onde todos ensinam e aprendem, depois pelos brinquedos pedagógicos, que 

estimulam os alunos na busca do conhecimento, pela cultura por meio da música, da 

dança e do teatro, e pelas aulas práticas, sejam elas na cozinha, no campo ou na 

divisão das tarefas diárias do Projeto. 

 

As ações desenvolvidas no Projeto convergem para a proposta dos quatro pilares da 

educação. O primeiro, “aprender a conhecer”, foi percebido durante as entrevistas 

feitas com os alunos que demonstraram interesse em aprender para alcançar 

melhores colocações na vida profissional, com autonomia e discernimento na busca 

de mudar a realidade de si próprio e da comunidade em que habita, fazendo 

pequenas ações que contribuem para um mundo mais justo e igualitário. O segundo, 

“aprender a fazer”, foi observado a partir da ação de cada pessoa do Projeto, em 

que cada um tem uma função diária no dia a dia do Projeto, um varre o local onde 

aconteceu a roda, outro lava a louça do almoço, outro o banheiro. Essas ações 

criam a consciência que cada indivíduo é o responsável pela construção de uma 

nova realidade na sua vida e na sociedade. O terceiro, “aprender a viver juntos ou 

aprender a viver com os outros”, foi percebido no momento da roda, onde todos são 

educadores e educandos, não existindo discriminação religiosa, étnica, política ou 

econômica. Na roda, cada individuo tem a possibilidade de expor sua opinião e 

perceber o mundo a partir da ótica de outra pessoa, entendendo que a opinião de 

cada um tem valor na aprendizagem. O quarto, “aprende a ser”, está pautado nas 

condutas dos educadores com os alunos, que são estimulados diariamente a terem 

autonomia, a fazerem críticas e a tomarem decisões sozinhos.      
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Os resultados observados na cidade de Curvelo foram limitados aos arquivos do 

Projeto, às entrevistas com as educadoras que continuam trabalhando no CPCD em 

outros projetos e com os egressos, não sendo possível o contato com os pais e 

alunos do Projeto, devido às atividades do Projeto terem sido encerradas no final do 

ano de 2012, quando o convênio com a Comunidade Redentorista, que emprestava 

o local que servia de sede para as atividades, foi finalizado. 

 

A utilização do índice do IDEB na avaliação quantitativa das escolas pública das 

duas cidades estudadas limitou-se aos anos de 2005 a 2013, devido à inexistência 

de informações anteriores. Apesar de o início do Projeto ter sido em 1989, em 

Curvelo, e em 1998, em Araçuaí, o CPCD não possui relatórios técnicos anteriores 

ao ano de 2002, por isso as análise foram feitas considerando os dados coletados 

de 2002 a 2014. 

 

A pesquisa, por ter sido feita em duas cidades de Minas Gerais, Curvelo e Araçuaí, 

não conseguiu alcançar uma amostra quantitativa significativa em termos de 

municípios existentes em Minas Gerais, mas os resultados podem ser considerados 

uma fonte de consulta para novos trabalhos que venham aprofundar a avaliação de 

projetos sociais e os resultados na educação em outras cidades. 

 

Para evitar o fechamento do Projeto de Araçuaí sugere-se criar uma rede de 

colaboradores, como forma de obter recursos para adquirir uma sede própria, tendo 

em vista que o local utilizado pertence ao Colégio Nazareth e o contrato de 

comodato finaliza no ano de 2019. E pensando na independência financeira do 

Projeto, percebe-se a necessidade de desenvolver meios de arrecadar recursos 

financeiros para suprir as necessidades básicas do Projeto. Uma possibilidade de 

conseguir arrecadar recursos é a criação e venda de brindes personalizados com as 

pedagogias utilizadas no Projeto. 

 

Para que o Projeto consiga realizar os seus objetivos específicos é necessária a 

união dos familiares, da comunidade, das escolas, do governo e das empresas 

privadas, a exemplo do que acontece na África, observado por Tião Rocha em sua 

visita a Moçambique: “Aprendi em Moçambique que para educar uma criança é 



110 

 

preciso toda uma aldeia. Se a comunidade assumir a responsabilidade por suas 

crianças, não vai haver mais crianças analfabetas neste país” (Tião Rocha). 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

EDUCADORES 

 

1º Bloco: Ações Educativas Inovadoras 

1.1 Que avaliação você faz do Projeto Ser Criança? 

1.2 Quais os pontos positivos do Projeto? 

1.3 Você percebe que houve pontos mal trabalhados no Projeto Ser Criança? 

1.4 Quais os resultados alcançados com as pedagogias criadas pelo CPCD? 

1.5 É possível as crianças aprenderem brincando? Pode dar um exemplo? 

1.6 Qual a participação das crianças na elaboração dos materiais usados no 

Projeto Ser Criança? 

1.7 Como o Projeto Ser Criança produz educação fora da sala de aula? 

 

2º Bloco: Educação Integral 

2.1 Qual a contribuição que o Projeto oferece para melhoria na qualidade do 

aprendizado das crianças e adolescentes estudantes de escola pública? 

2.2 As crianças e adolescentes participantes do Projeto Ser Criança têm conseguido 

alcançar melhores resultados na escola pública, em comparação com os colegas da 

escola que não participam do Projeto? Pode dar um exemplo. 

2.3 A freqüência ao Projeto melhorou o aprendizado das crianças na escola pública?  

2.4 As professoras da escola pública comentam sobre mudanças nas crianças e 

adolescentes que participaram do Projeto Ser Criança? Pode dar um exemplo? 

 

3º Bloco: Formação Social 

3.1 Em que medida o desenvolvimento da autoestima influencia o aprendizagem dos 

meninos, e das meninas? 

3.2 Como as diferenças são trabalhadas no Projeto Ser Criança? Tem builing? 

3.3 As crianças e adolescentes que participaram do Projeto Ser Criança tiveram 

melhores chances de colocar-se no mercado de trabalho? Pode dar um exemplo? 

3.4 Como são trabalhados o envolvimento dos pais e mães na educação das 

crianças e adolescentes? 

3.5 Qual a relação entre as pessoas que atuam no Projeto Ser Criança e na Escola? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA EGRESSOS 

 

1º Bloco: Ações Educativas Inovadoras 

1.1 Em que medida a educação pelo brinquedo ajudou você a aprender melhor 

matemática e língua portuguesa? 

1.2 Quais as atividades você gostava mais de participar? Por quê? 

1.3 Você gostava da pedagogia da roda? Por quê? 

1.4 O quê você aprendeu na Pedagogia da Roda? 

1.5 De qual brincadeira você mais gostava de participar? Por quê?  

1.6 Você gostava mais de estudar na escola pública ou no Projeto? 

1.7 O que você mais gostava no Projeto? 

 

2º Bloco: Educação Integral 

2.1 Com sua participação no Projeto, mudou seu comportamento na escola pública? 

2.2 Você tem saudades do Projeto Ser Criança? 

2.3 As atividades com músicas contribuíram com sua educação? E com teatro? 

2.4 É melhor estudar em um manual na escola pública, ou em aulas práticas no 

Projeto Ser Criança? 

2.5 Qual foi a participação dos seus pais no Projeto Ser Criança? 

 

3º Bloco: Formação Social 

3.1 Em que medida o Projeto Ser Criança influenciou na formação da pessoa que 

você é hoje? 

3.2 Observando seus colegas da época de escola pública, mas que não participaram 

do Projeto Ser Criança, Você percebe alguma diferença entre Você e Eles, do ponto 

de vista do desenvolvimento social? 

3.3 A pedagogia da roda ajudou Você a desenvolver a sua capacidade de se 

relacionar com outras pessoas? 

3.4 Pensando na sua trajetória de vida até hoje, onde é possível perceber que houve 

uma mudança de atitude de vida devido à participação no Projeto Ser Criança?  

3.5 Você voltaria a estudar no Projeto Ser Criança? 

3.6 Você recomenda o Projeto Ser Criança para outras crianças? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA ALUNOS 

 

1º Bloco: Ações Educativas Inovadoras 

1.1 É possível aprender brincando? 

1.2 Qual atividade lhe ajuda aprender as matérias da escola pública? 

1.3 O quê Você aprendeu na roda? 

1.4 Qual brincadeira você mais gosta? Por quê? 

1.5 Qual a diferença na forma de ensinar do Ser Criança e da Escola Pública? 

 

2º Bloco: Educação Integral 

2.1 Os educadores do Ser Criança influência seu comportamento na escola pública? 

2.2 Quais atividades contribuem com sua aprendizagem? 

2.3 As atividades culturais de teatro, música e dança contribuíram com sua 

aprendizagem? 

2.4 Qual a diferença de aprender com um manual na escola pública, ou com um 

jogo, ou na cozinha fazendo uma receita no Ser Criança? 

2.5 Seus familiares já participaram do Ser Criança? Qual foi a atividade? 

 

3º Bloco: Formação Social 

3.1 Sua participação no Ser Criança mudou seu comportamento com seus colegas, 

vizinhos e familiares? Explique. 

3.2 Existem alguma diferença no comportamento dos seus colegas, em comparação 

com o seu? 

3.3 A pedagogia da roda ajudou Você a conversar com outras pessoas? 

3.4 A participação no Ser Criança mudou alguma coisa na sua vida?  

3.5 Qual a importância do Ser Criança para Araçuaí? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PAIS 

 

1º Bloco: Ações Educativas Inovadoras 

1.1 Seu(Sua) filho(a) aprende brincando? 

1.2 Qual atividade ajuda seu(sua) filho(a) aprender matemática e língua portuguesa? 

1.3 O quê seu(sua) filho (a) fala que aprendeu na roda? 

1.4 Qual brincadeira seu(sua) filho (a) mais gosta? 

1.5 Qual a diferença na forma de ensinar do Ser Criança e da Escola Pública? 

 

2º Bloco: Educação Integral 

2.1 Os educadores do Ser Criança influencia o comportamento de seu(sua) filho(a) 

na escola pública? 

2.2 Quais atividades contribuem com a aprendizagem de seu(sua) filho(a)? 

2.3 As atividades com músicas contribuíram com a aprendizagem de seu(sua) 

filho(a)? E com teatro? 

2.4 Qual a diferença de aprender com um manual na escola pública, ou com um 

jogo, ou na cozinha fazendo uma receita no Ser Criança? 

2.5 Você participa de alguma atividade no Projeto Ser Criança? 

 

3º Bloco: Formação Social 

3.1 A participação do(a) seu(sua) filho(a) no Ser Criança mudou seu comportamento 

com seus colegas, vizinhos e familiares? Explique. 

3.2 Existem alguma diferença no comportamento dos colegas do seu(sua) filho(a), 

em comparação com o dele? 

3.3 A pedagogia da roda ajudou seu(sua) filho(a) a conversar com outras pessoas? 

3.4 A participação no Ser Criança mudou a vida do(a) seu(sua) filho(a)?  

3.5 Qual a importância do Ser Criança para Araçuaí? 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – PRÊMIOS E DESTAQUES 
 
1987 – Projeto Sementinha – Exemplo de Modelo Educacional para os países de 
terceiro mundo – Organização Mundial de Educação Pré-escolar (OMEP). 
1989 – (abril) – Medalha Insígnia da Inconfidência – 200 Anos da Inconfidência 
Mineira, Ouro Preto/MG. 
1989 – (outubro) – 1º lugar no “Concurso para Uma Universidade na Ceilândia/DF” 
com o projeto “Universidade Comunitária da Ceilândia”. Universidade de Brasília 
(UnB). 
1995 – Prêmio Criança – Área de Educação – Fundação Abrinq Pelos Direitos da 
Criança. 
1995 – (novembro) – - Prêmio Fundação Odebrecht / UNICEF – “O Adolescente por 
uma escola melhor”: Projeto Ser Criança. 
1995 – (novembro) – 1º lugar no 1º Prêmio Itaú-Unicef “Educação e Participação” 
entre 406 concorrentes de todo o Brasil. 
1996 – (agosto) – Medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal de Curvelo. 
1998 – (novembro) – Homenagem concedida ao CPCD pela Fundação Abrinq pelos 
Direitos da Criança. 
2001 – (agosto) – Prêmio Nacional de Criatividade Aplicada – COPAJOG: Projeto 
“Bornal de Jogos: brincando também se ensina”. 
2001 – (novembro) – O Projeto Bornal de Jogos – Brincando Também se Ensina 
recebe a certificação pela Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, em sua 
primeira edição. 
2001 – (dezembro) – Prêmio SIFE Brasil – “Dia de Fazer a Diferença” – Categoria 
ONG: Projeto Agentes Comunitários de Educação. 
2003 – (novembro) – Diploma da Medalha do Mérito Municipal “Dia da Cidade” na 
categoria institucional ao CPCD. 
2005 – (junho) – 4º Prêmio Marketing Best de Responsabilidade Social para projeto 
“Araçuaí: De UTI Educacional a Cidade Educativa” / Petrobras. 
2005 – (novembro) – Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social / 
Tecnologias Finalistas: Empório Solidário e Pedagogia da Roda / Tecnologias 
Certificadas: Banco de Solidariedade, Banco do Livro, Bornal de Jogos, Indicadores 
de Qualidade de Projetos Sociais (IQPs) e Plano de Trabalho e Avaliação (PTA). 
2006 – (setembro) – Projeto “Araçuaí: Cidade Educativa” escolhido entre 250 
cidades candidatas do mundo, como um dos 4 projetos exemplares apresentados no 
9º Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Lyon, França. 
2007 – (dezembro) – Educare – Prêmio Nacional de Excelência na Educação – 
Premiação Especial ao Projeto “Araçuaí: de UTI Educacional a Cidade Educativa”. 
2008 – (junho) – Reconhecimento internacional do Projeto Arassussa pelo Programa 
Ulysses, da PriceWaterhouseCoopers. 
2009 – (julho) – Manifestação de Aplauso pelos 25 anos da fundação do CPCD e 
pelo louvável trabalho desenvolvido em prol da cidadania – Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais. 
2009 – (novembro) – Prêmio Destaque no Marketing 2009 – Projeto “Arassussa – 
Araçuaí Sustentável” / Petrobras Categoria Responsabilidade Social. 
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2009 – (dezembro) – Cinema Meninos de Araçuaí conquista o 1º e 2º lugares no 
Concurso Cultural “Histórias que mudam o Mundo”, promovido pelo Museu da 
Pessoa, respectivamente com os vídeos “Aquela Vontade” e “Ausência”. 
2011 – (março) – Prêmio  “Globe Award” – Categoria Cidades Sustentáveis – 
Finalista, Projeto Araçuaí Sustentável. 
2012 – (fevereiro) – Prêmio BH Cidade Educadora, pelo projeto Bornal de Jogos / 
Mercantil do Brasil Educacional. 
2012 – (maio) – Member of European Network of Living Labs (ENoLL . Bélgica), 
Projeto Cuidando do Futuro. 
2012 – (agosto) – 4º Prêmio, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil (ODM) 
Finalista, Projeto Cuidando do Futuro. 
2013 – (novembro) – Prêmio Itaú/Unicef “Educação & Participação”– Categoria 
Regional Sudeste, Projeto Ser Criança. 
2014 – (agosto) – Prêmio Nacional de “Projetos com Participação Infantil” – Menção 
Honrosa, Projeto Ser Criança. 






