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RESUMO 

O artigo aborda acerca do projeto educativo desenvolvido em um espaço de educação 

não formal e sua contribuição para a transformação social da criança em situação de 

vulnerabilidade. A pesquisa tem o intuito de analisar as práticas educacionais desenvolvidas na 

referida Organização da Sociedade Civil em Curitiba, Paraná. A metodologia exploratória e 

descritiva utilizada possibilitou a observação ampla dos bancos de dados fornecidos pela 

própria instituição como o currículo de aprendizagem e chamadas dos meses de Outubro e 

Novembro de 2018 e Fevereiro e Março de 2019, além desses documentos utilizados realizou- 

se uma observação sobre o espaço e contexto social da comunidade ao entorno da instituição. 

Acreditamos que a educação é um dos processos que possibilita os indivíduos a emancipação 

da pobreza sendo assim, pudemos observar que os espaços não formais de ensino visão auxiliar 

a ascensão do cidadão pleno. 
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INTRODUÇÃO 

A pobreza é um problema social notório no Brasil que sempre esteve presente na 

sociedade desde sua constituição, diversos fatores contribuem para a produção e perpetuação 

da mesma como: econômico, histórico cultural, educacional, político, regional, fatores naturais 

(clima, localidade, desastres naturais) além de saneamento e saúde. Seus níveis são exorbitantes 

e afetam cerca de 50 milhões de brasileiros que vivem em situação de pobreza sendo 15,4 

milhões vivendo abaixo da linha de extrema pobreza segundo o IBGE (2018). Destaca-se no 
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Brasil a injustiça social como uma das maiores causas, sendo ela um círculo vicioso e contínuo 

excluindo o indivíduo da sociedade junto com a execução de políticas públicas que ao contrário 

de buscar meios para diminuir a desigualdade, apenas a fortalece com um mal gerenciamento. 

Os sujeitos mais afetados nessa situação são as crianças, muitas vezes são colocadas em duas 

perspectivas, a assistencialista e a moralista, tornando-as dependentes de tais ações 

momentâneas que interferem a curto prazo no cotidiano desses sujeitos. Por isso a vertente 

educacional que enxerga nessas crianças a capacidade de desenvolver suas aptidões em 

sociedade faz-se extremamente necessária. 

Diversos sociólogos, filósofos e pedagogos como Paulo Freire afirmaram que a 

educação possui papel fundamental para a ascensão do cenário da desigualdade social, pois, o 

aumento de renda, embora importante, não é suficiente. Aquele que é alfabetizado e letrado 

compreende, reflete e critica a realidade, tornando possível a libertação da opressão social e a 

busca pela garantia de seus direitos. Muitas vezes, os moradores de áreas de riscos não possuem 

vislumbre de um futuro melhor, tornando assim, fundamental a educação para a ampliação de 

suas perspectivas. 

Partindo desse pressuposto o presente artigo possui o intuito de observar e analisar o 

projeto educativo realizado na comunidade em situação de vulnerabilidade social e econômica 

Vila Torres, no bairro Prado Velho, em Curitiba-PR. Intenta ainda observar como esse projeto 

pode contribuir para a transformação do sujeito. 

O banco de dados que foi utilizado para análise se estrutura entorno de um projeto 

educativo, sendo analisado no período de novembro de 2018 a março de 2019, o qual foi criado 

pela própria instituição tendo como intuito avaliar e observar o desempenho da criança em 

relação às oficinas oferecidas por determinada Organização da Sociedade Civil (OSC). 

 
METODOLOGIA 

Esta pesquisa possui caráter exploratório e descritivo com o intuito de buscar respostas 

socioculturais e psicopedagógicas com uma abordagem qualitativa, na comunidade Vila Torres 

- Prado Velho PR. 

Realizou-se uma investigação acerca do projeto educativo em uma OSC que tem como 

nome Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano. A mesma passou por uma 

reforma tanto espacial quanto pedagógica e administrativa e dessa forma foi possível analisar 

como isso afetou o andamento pedagógico da instituição. Essa investigação teve como 

instrumento os bancos de dados fornecidos pela própria OSC nos períodos de Dezembro de 

2018 a Março de 2019 tais como as chamadas de presença das crianças e o currículo de 



aprendizagem, o qual é utilizado para avaliar o desenvolvimento dos aprendizes e auxilia na 

percepção das próprias educadoras sociais acerca das propostas realizadas. 

Realizou-se uma análise social, econômica e política sobre o entorno da instituição 

residente na Vila Torres na cidade de Curitiba. Após foi feita a primeira ação direta com a 

instituição em que foi observado o espaço físico, a organização pedagógica e administrativa. 

O espaço no qual as crianças realizam suas propostas é amplo de modo que permite uma 

maior locomoção pelo local possibilitando a autonomia, estimulação da criatividade e 

aprendizagem. Segundo Pinto (2003), o espaço no qual estamos inseridos influencia em nosso 

comportamento e aprendizagem, por isso é necessário um planejamento adequado para 

organização que possibilite criar os sentimentos de apropriação, pertencimento, conforto e 

segurança. 

Em relação a questão pedagógica analisamos o currículo de aprendizagem, como é sua 

estrutura, de que maneira são estabelecidos critérios para avaliação, e se correspondem ao 

esperado pela instituição com a criação desse método nos meses de Outubro e Novembro de 

2018 e Fevereiro e Março de 2019. Além disso, observamos as chamadas, a partir das quais 

pudemos fazer um comparativo entre os meses para verificar se mudou a frequência ou não 

depois da mudança pedagógica e administrativa. 

Outra questão pesquisada foi o embasamento teórico da instituição para realização de 

suas práticas, sendo a pedagogia Waldorf a principal teoria que influencia o setor pedagógico 

da instituição, que intenciona o desenvolvimento pleno do cidadão, tanto intelectualmente, 

quanto emocionalmente para que consiga lidar com a sociedade a sua volta sentindo-se inserido 

na mesma. Com isso a OSC criou cerca de nove oficinas que abordam diferentes temáticas 

voltadas para a preparação dessas capacitações do indivíduo, sejam elas: 

● Artes: seu objetivo é trabalhar com os aprendizes todo aspecto de representação de 

formas e cores, bem como técnicas e artistas diversos, de modo que desenvolvam sua 

criatividade e imaginação. 

● ECA: o Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco para os direitos da sociedade 

e é de extrema importância a criança saber os seus direitos e deveres como cidadão. 

● Interculturalismo: ela serve para ampliar a visão de mundo dos aprendizes e ensiná-los 

a respeito das diversidades no Brasil e no mundo. Fazendo com que a criança possua 

contato de maneira respeitosa a várias culturas do mundo, explorando e vivenciando 

experiências. 

● Inclusão Digital: o acesso à tecnologia é uma das atividades disponibilizadas 

semanalmente onde os aprendizes podem se desenvolver por meio de jogos eletrônicos, 



conceitos de alfabetização digital no laboratório de informática, visando assim, maior 

aprendizado e desenvolvimento dos educandos no ambiente digital. 

● Empreendedorismo: tem como intuito cultivar os sonhos dos nossos aprendizes, ensiná- 

los a deixar seu legado no mundo e levar valores para o resto das suas vidas. 

● Acompanhamento escolar: o acompanhamento escolar é crucial na vida dos aprendizes, 

é através deste auxílio que as crianças compreendem melhor aprendizagens articuladas 

que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social, atualizando e 

complementando conhecimentos de vivência familiar e experiência cultural. Assim, esta 

oficina visa contribuir com a melhora no rendimento escolar e promover a valorização 

e o interesse pelos estudos de modo geral. 

● Leitura/Literatura: Despertar o interesse pela leitura e debater as ideias contidas nos 

textos auxiliando-os nas dificuldades da leitura e interpretação de textos, oferecendo o 

suporte necessário para que desenvolvam um olhar mais crítico. Incentivar a leitura, a 

pesquisa e produção de textos. Estimular o raciocínio lógico, estimulando formas 

diversas de expressão, interação, aprendizagem, autonomia e proteção social. Contribuir 

para a inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no sistema 

educacional. As crianças têm acesso a livros através de atividades semanais que 

exercitam o gosto pela leitura. 

● Oficina de Idiomas: democratizar o ensino de idiomas para as crianças inseridas na 

ODPH, objetivando uma complementação para a inclusão social. Vale reforçar que o 

conhecimento básico de um novo idioma está cada vez mais evidente no que tange o 

desenvolvimento social. 

● Oficina de Meio Ambiente: tem como pressuposto construir junto com os aprendizes o 

respeito e solidariedade em relação a natureza, é trabalhado problemáticas ambientais 

como poluição, aquecimento global, descarte de resíduos dentre outras questões tão 

atuais na sociedade. 

● Oficina de Cidadania e Valores: Diariamente as crianças são estimuladas a pensar em 

seus valores e a resolver conflitos pautados no respeito e na amorosidade, nas oficinas 

isso é reforçado com o objetivo de que cresçam com ética e respeito a si e ao outro. 

A segunda ação direta realizada na OSC, foi analisar a equipe de trabalho e a 

administração da organização. A equipe conta com cinco colaboradores sendo uma gestora, 

uma coordenadora geral, duas educadoras sociais e uma auxiliar de serviços gerais. A ODPH é 

uma instituição filantrópica sem apoio governamental e que depende exclusivamente de 

doações de pessoas físicas e jurídicas, consequentemente o número de funcionários é limitado. 



Também foi conversado com a gestora sobre a instituição e tivemos acessos há alguns 

documentos da OSC desde sua constituição. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A comunidade Vila Torres foi fundada no ano de 1970 resultado de pequenas invasões 

vindas do interior de Curitiba e região metropolitana, passou por diversas nomenclaturas sendo 

a atual Vila Torres. Fica apenas três quilômetros do centro de Curitiba e tem, em seu entorno 

a PUCPR, o Colégio Medianeira, Teatro Paiol, Colégio Esperança e a Federação das Indústrias 

do Paraná (Fiep). O local possui diversas dificuldades tanto em sua infraestrutura e organização 

como nas instâncias educacionais, políticas, sociais, econômicas resultado de uma exclusão 

social enraizada e atraso histórico cultural. Apesar disso a comunidade teve um crescimento 

acelerado e com a falta de políticas públicas que atendam a demanda populacional e consiga 

gerir esse crescimento a vila sofreu várias consequências de violência e preconceito que são 

originários do comércio ilegal de entorpecentes. 

Em 2009 surgiu a ODPH com a atual gestora. Com os seus 16 anos percebeu que havia 

uma demanda muito grande na comunidade em que morava, as crianças e adolescentes ficavam 

na rua em situação de vulnerabilidade. Assim, começou a utilizar os livros coletados pelos 

catadores de lixo recicláveis. Com esses livros iniciou-se um trabalho de rodas de leitura, o qual 

as crianças discutiam sobre a leitura e realizavam atividades voltadas a temática dos livros. O 

objetivo era, por meio do contato com outras histórias proporcionar novas perspectivas de vida 

e sonhos do seu futuro. Consequentemente, em dezembro do mesmo ano a OSC foi 

devidamente registrada e as atividades foram regularizadas em um espaço alugado que está 

situado até hoje, completando seus 10 anos de atividade. 

Seu funcionamento ocorre de segunda a sexta, atendendo cerca de 40 crianças de idade 

entre cinco e doze anos incompletos que são distribuídas nos turnos da manhã e tarde. Com isso 

podemos observar que desde o início a instituição teve como motivação a ampliação da 

perspectiva no futuro, não focando apenas no intelectual da criança, mas também em seu 

amadurecimento emocional e físico. Segundo Schneiders e Welter (2016, p. 11): 

O aluno não desenvolve somente o potencial intelectual pensando no futuro 

profissional, mas principalmente que ele saia da escola com um suporte para encarar 

os desafios que o esperam, desejando atuar ajudando o próximo. Procura ensinar e 

educar a parte emocional do indivíduo, buscando alternativas para qualidade de vida, 

aliando bem-estar físico e emocional. 

Partindo disso o projeto educativo elaborado na OSC atua para desenvolver as 

capacidades do estudante e não avaliar por meio de testes o desenvolvimento do potencial e 

intelectual do aprendiz para que torne-se um cidadão formado emocionalmente e socialmente. 



O currículo de aprendizagem consegue ilustrar essa relação, apesar de parecer um método 

quantitativo ele possui sua principal força na auto análise das educadoras acerca das práticas 

realizadas. Segue o currículo de aprendizagem desenvolvido pela OSC: 

 
TABELA 1: Currículo de Aprendizagem referente aos meses de Outubro e Novembro do ano 

de 2018 do turno tarde. 

 
 

N APRENDIZES OUTUBRO NOVEMBRO 

1 APRENDIZ A  6 

2 APRENDIZ B 7 6 

3 APRENDIZ C 8 8 

4 APRENDIZ D 7 7 

5 APRENDIZ E 8 8 

6 APRENDIZ F 7 7 

7 APRENDIZ G 8 8 

8 APRENDIZ H 8 8 

9 APRENDIZ I 4 8 

10 APRENDIZ J 8 6 

11 APRENDIZ K 6 8 

12 APRENDIZ L 8 8 

13 APRENDIZ M 7 7 

14 APRENDIZ N 8 8 

15 APRENDIZ O 7 8 

16 APRENDIZ P 7 8 

17 APRENDIZ Q 9 8 

Fonte: Dados disponibilizados pela Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano, 

2019 



Os resultados do projeto se dão através do currículo de aprendizagem em que se é 

efetuado uma pontuação com notas de 0 à 10 separadas em 4 categorias referentes ao 

desempenho coletivo, individual e sobre o aprendizado da criança, assim, ajudando a identificar 

os pontos positivos e negativos da oficina. Analisando os dados foi identificado que os 

aprendizes compreenderam e assimilaram os conteúdos trabalhados na oficina, demonstrando 

progresso no andamento do projeto, indo ao encontro aos objetivos estabelecidos. Os resultados 

quantitativos são estabelecidos por estas categorias, sendo elas: aprendizagem insuficiente (0- 

2), aprendizagem parcialmente suficiente (3-5), aprendizagem suficiente (6-8) e aprendizagem 

plena (9-10) que indicam a evolução dos aprendizes. 

Os dados qualitativos são avaliados diariamente através de observação por todo o núcleo 

pedagógico em que se é observado o comportamento, compreensão, aproveitamento e o 

progresso do indivíduo. 

 
TABELA 2: Currículo de Aprendizagem referente aos meses de Fevereiro e Março do ano de 

2019 do turno tarde. 

 
 

N APRENDIZES FEVEREIRO MARÇO 

1 APRENDIZ A 8 8 

2 APRENDIZ B 7 9 

3 APRENDIZ C 8 
 

4 APRENDIZ D 7 8 

5 APRENDIZ E 8 9 

6 APRENDIZ F 7 10 

7 APRENDIZ G 8 10 

8 APRENDIZ H 8 8 

9 APRENDIZ I 4 9 

10 APRENDIZ J 8 9 

11 APRENDIZ K 6 10 

12 APRENDIZ L 8 9 



 

13 APRENDIZ M 7 7 

14 APRENDIZ N 8 10 

15 APRENDIZ O 7 8 

16 APRENDIZ P 7 8 

17 APRENDIZ Q 9 8 

 

Fonte: Dados disponíveis pela Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano 

 
 

Com esse documento as educadoras conseguem analisar suas práticas educativas e como 

afetam as crianças, se conseguem envolver os aprendizes em suas propostas, caso não consigam 

ou não queiram realizar, procuram encontrar os motivos e sanar as necessidades das crianças. 

Em relação às chamadas observamos que os aprendizes possuem uma boa frequência, 

apesar de algumas crianças faltarem corriqueiramente a OSC possui um contato próximo das 

famílias estando sempre atentas aos ocorridos, quando necessário a instituição consegue 

informar autoridades dependendo de cada caso pensando sempre no bem da criança. 

 
TABELA 3: Controle de frequência dos aprendizes referido aos meses de Outubro e Novembro 

de 2018 e dos meses de Fevereiro e Março de 2019. 

 

Fonte: Dados disponíveis pela Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano 



Com esse controle de frequência conseguimos analisar como a frequência das crianças 

aumentou em comparativo com o final do ano de 2018, isso se dá por conta da mudança 

pedagógica e administrativa, bem como de toda a equipe realizada no fim do ano. Visto que a 

OSC se tornou uma instituição que possui maior contato com os familiares e responsável é 

possível uma maior cobrança acerca dessas relações, desse modo a instituição fica a par dos 

acontecimentos com a criança e dependendo do caso pode acionar os órgãos sociais que lidam 

de maneira adequada com cada situação. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação possui papel primordial para a libertação do indivíduo, torná-lo crítico, 

reflexivo e atuante na sociedade sendo essa uma discussão que vem desde séculos passados. A 

pobreza é outra problemática que desde os primórdios tem sido abordada, muitos autores 

indicam que para a superação da pobreza além de meios para adquirir renda é necessário uma 

educação libertadora em que o indivíduo consiga enxergar a sua realidade e reflita acerca na 

sociedade a sua volta. Diversas vezes o âmbito escolar não consegue atender a demanda que a 

população possui em relação a educação popular, por isso observar de perto o projeto educativo 

desenvolvido na OSC situada em uma comunidade vulnerável do ponto de vista econômico, 

cultural e social nos possibilitou enxergar uma nova perspectiva do potencial da educação. As 

crianças que a instituição atende residem próximo a mesma, elas possuem contato desde muito 

cedo com situações perigosas que acabam se tornando normais devido a forte frequência no 

cotidiano, como o tráfico de drogas, violência e mortes. Para que as crianças consigam pensar 

e refletir sobre sua realidade e criar perspectivas de futuro o projeto educativo atua como 

precursor trabalhando diversos aspectos desde princípios do ensino profissional, emoções, 

sentimentos e principalmente cidadania, mostrando que elas podem buscar seus direitos como 

sujeitos daquela sociedade e como a educação os ajuda a conquistarem seus sonhos, como 

vemos em Freire (1997, p.26) os sonhos são projetos pelos quais se luta. 

Com os instrumentos analisados podemos perceber como a análise das propostas 

educacionais realizadas pelas educadoras são refletidas após as práticas das diversas oficinas 

ofertadas, com esse repensar torna-se possível a melhoria dessas práticas de modo que o 

profissional consiga levar para a instituição uma combinação acerca da realidade que a criança 

trás e aquilo que elas possuem como necessidade. É perceptível como o projeto educativo foi 

desenvolvido para uma emancipação dos sujeitos unindo essas duas capacitações. Foi citado 

durante os depoimentos sobre crianças que passaram pela OSC e hoje estão ativas no mercado 

de trabalho sentindo-se pertencentes a sociedade indo contra a exclusão social a qual é imposto 



para essa grande parcela da população, também há o caso de uma aprendiz que sempre sonhou 

em ser bailarina e conseguiu por meio da instituição uma bolsa para estudar ballet em um teatro 

renomado de Curitiba. Por isso a importância de projetos educativos em espaços não formais, 

servir não apenas como suporte para a educação nas escolas, mas também como ampliação de 

perspectiva e o mais importante, ajudar a construir meios que consigam alcançar os objetivos 

dos aprendizes superando os obstáculos impostos socialmente. 
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