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RESUMO

A pesquisa que desenvolvi e que apresento neste trabalho trata das 

repercussões do voluntariado na escola pública e sua relação com a 

comunidade escolar. O objetivo geral do estudo é a compreensão da ação 

voluntária na educação pública, bem como a reflexão crítica acerca do 

fenômeno enquanto prática educativa. Com a metáfora de uma caminhada, 

desenvolvo este trabalho que se inscreve na abordagem qualitativa de base

fenomenológica. Todavia, a proposição teórico-metodológica final se constitui 

numa fenomenologia dialógica. Parto, nos capítulos iniciais, da 

contextualização histórica do voluntariado na educação, situando-o na 

discussão que envolve Estado, mercado e sociedade civil; da contextualização 

do voluntariado na escola campo de pesquisa para, então, desenvolver a 

análise dos dados. Os resultados deste estudo apresentam um fenômeno 

complexo, na medida em que revelam a existência de uma relação conflituosa 

e contraditória entre escola e sociedade. Foco das atenções na atualidade, o 

voluntariado aponta a necessidade de análises mais aprofundadas quando se 

pretende mudanças efetivas e consistentes no cotidiano escolar. Por isso, 

afirmar que o voluntariado modifica ou não algo na escola pública, implica 

analisar não apenas o voluntariado, mas a escola em relação à sociedade. 

Implica compreender que estas mudanças se dão em várias dimensões: a 

prática educativa, o projeto pedagógico da escola, a gestão e as políticas 

educacionais traçadas.



ABSTRACT

The research I have carried out and presented in this paper is meant 

to make known the volunteer endeavor in public school and its relation to the 

school community. The main purpose of the study is to understand how the 

volunteer action works in public education, as well as the judicious reasoning on 

the phenomenon as regards the educational practice. By using the analogy of 

walks of life as a metaphor I undertake this work which is part and parcel of a 

quality approach with a phenomenological basis. However the final theoretical-

methodological proposition is one of dialogic phenomenology. I set out from the 

first chapters, on the historical contextualization of volunteering in education, 

focusing it around the discussion involving the state, the market and society as 

a whole; and also volunteering contextualization concerning the research field 

and, then, on to develop a data analysis. The study results yielded a complex 

phenomenon as they disclose the existence of a conflicting and contradicting 

relationship between the school and society. As a much talked about topic 

these days, volunteering draws the attention for the necessity of further in-depth 

analysis if one is to achieve effective changes which turn out to be consistent 

with schooling routines. In this light, to state that volunteering may or may not 

modify something in the public school sector, require one to analyze not only 

volunteering itself, but also the school in relation with society. It still requires the 

understanding of the fact that those changes will take place in various ways: the 

educational practice, the pedagogical plan, the management and the 

educational politics set.
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INTRODUÇÃO

“Não estamos aqui para recolher ovelhas 
perdidas, porque todos nós estamos perdidos e 
todos nós procuramos um caminho. Não 
estamos aqui para dar respostas, mas para 
convidá-los a uma transformação, uma 
construção.”

Jean Yves-Leloup e Leonardo Boff

Neste trabalho apresento a pesquisa que realizei sobre o 

voluntariado na escola pública. Embora tenha me deparado com diversas 

questões inquietantes sobre o tema, aqui, estabeleci como problema de 

pesquisa, as repercussões das ações voluntárias na escola pública e sua 

relação com a comunidade escolar. Algumas questões nortearam esta busca e 

se referem, mais especificamente, a saber se o voluntariado modifica algo na 

escola. E, em modificando, o que modifica? E mais, como se dá esta 

mudança? E, também, por que modifica? Entretanto, do contrário, se não 

modifica, o que se pretendia com a ação? E, a partir desta premissa, por que 

não obteve os resultados esperados? E, por fim, como reagem os atores 

escolares à ação voluntária desenvolvida na escola? 

Tendo como ponto de partida estas questões, estabeleci como 

objetivo geral de estudo investigar e compreender a ação do voluntariado no 
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âmbito da educação pública, intentando contribuir para a reflexão crítica do 

fenômeno em suas relações com o cotidiano escolar, enquanto prática 

educativa, com a prática pedagógica dos professores e com o cenário das 

políticas educacionais, interpretando nos dados colhidos conflitos e consensos. 

Para tal, necessário se faz esclarecer a base do meu entendimento 

sobre prática educativa. Segundo Freire (2001b, p. 68) existem quatro 

componentes sem os quais não existe prática educativa : a) educador “que 

ensinando, aprende” e educando “que aprendendo, ensina” ; b) conteúdos; c) 

objetivos que dão a “diretividade da educação”; d) métodos, processos, 

técnicas de ensino e materiais didáticos coerentes com “os objetivos, com a 

opção política” do projeto educativo proposto. Toda atividade desenvolvida na 

escola compreende ou deveria compreender estes elementos mesmo em 

atividades fora da sala de aula.

Avançando ainda mais, no livro “Pedagogia da autonomia”, Freire 

(2002, p. 7), tratando dos saberes necessários à prática educativa, elenca tais 

saberes que se apresentam, todos eles, na forma de “ensinar exige”. Assim, 

ele afirma que “ensinar exige rigorosidade metódica”, “ensinar exige pesquisa”, 

“ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” e continua acrescentando 

“saberes” como criticidade, estética e ética, corporificação das palavras pelo 

exemplo, entre muitos outros saberes por ele considerados necessários à 

prática educativa. Desta forma, Freire põe em relevo, “a nossa 

responsabilidade ética no exercício de nossa tarefa docente” bem como “esta 

responsabilidade igualmente àquelas e àqueles que se acham em formação 

para exercê-la.” (FREIRE, 2002, p. 16) 
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Minha perspectiva retoma o título do livro de Freire “Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários à prática educativa”, e ressalta a reflexão 

sobre o termo prática educativa. Entendo prática educativa não apenas como a 

prática relativa à atividade docente, mas como toda atividade desenvolvida por 

todos aqueles que compõe a escola, quer sejam professores, gestores, pais e 

mães, merendeiras, zeladores, vigias, agentes administrativos, voluntários. Em 

outras palavras, atores constituintes do processo de formação humana que se 

desenvolve na escola. Numa perspectiva progressista, são todos eles 

educadores porque, fazendo parte do projeto democrático de educação, se 

tornam co-autores da realidade que constroem. Isto porque, segundo Gadotti 

(2000), democracia não se implanta por decreto.

Um projeto democrático de escola pressupõe uma metodologia 
também democrática. O Planejamento Socializado Ascendente
pensa e realiza o planejamento enquanto processo que se 
constrói a partir da integração das forças de todos os sujeitos, 
segmentos ou grupos comunitários e sociais que, direta ou 
indiretamente, convivem e atuam na escola [...].(GADOTTI, 
2000, p.50, grifo do autor) 

Desta forma, o gestor é um educador, o professor é um educador, a 

merendeira é uma educadora e assim por diante. A todos eles se impõem 

saberes necessários à prática educativa que desempenham na escola, cada 

um com suas especificidades.

Não se trata aqui de equiparar os saberes necessários aos docentes 

aos saberes necessários aos demais componentes da escola. Desta forma, 

todas as atividades, sejam de gestão, docência ou uma outra poderiam ser 

exercidas por qualquer pessoa que contemplasse uma “lista” de saberes como 

se cada atividade não tivesse especificidades. A prática docente requer 
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saberes que exigem do professor uma formação inicial e continuada que 

atendam à estas especificidades. Segundo Motta (2003, p. 371) “para participar 

é necessário algum conhecimento e certas habilidades políticas. [e] Isso varia 

conforme a amplitude da participação e a natureza das matérias em que se 

participa.”

Por isto, nesta perspectiva, um voluntário, uma merendeira ou uma 

mãe de aluno não substitui um professor mas, assumindo na escola 

compromisso de participação, assumem o compromisso de atender às 

necessidades educativas, pedagógicas inerentes à atividade escolar que 

desenvolvem.

No que se refere a relevância de tal debate, uma breve incursão na 

temática do voluntariado a demonstra uma vez que esta temática passou a 

fazer parte dos debates mais atuais e, de forma mais enfática, na mídia pelas 

propostas diversas de participação da sociedade na resolução de 

problemáticas sociais. Na educação, o voluntariado aparece com propostas de 

participação no cotidiano da escola pública com vistas a melhoria de sua 

qualidade. A mais conhecida delas, o Projeto Amigos da Escola, tem sido, 

então, a analogia mais utilizada para se classificar esta modalidade de trabalho 

passando a se chamar “amigo da escola” todo aquele que presta serviço 

voluntário à educação. 

Por argumentos vários, o termo voluntariado na educação levanta 

polêmica na medida em que, por um lado, cativa adeptos e defensores que 

vêem na iniciativa uma possibilidade de crescimento para a educação nacional. 

Por outro, entretanto, provoca protestos e preocupação quando é incentivada 
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num contexto mais amplo de políticas públicas e educacionais neoliberais 

como veremos mais adiante. 

Segundo Demo (2000, p. 115) “só o que é muito importante merece 

questionamento, não para liquidar com a importância, mas para estabelecer 

com a devida clareza e transparência seu devido lugar”. E é nesta perspectiva 

que procuro revelar a relevância de tal debate e reflexão sobre o voluntariado 

na escola pública, cuja definição apresento no capítulo seguinte. 

À princípio percebo que na área da educação muitos 

questionamentos se apresentam quando procuramos por dados mais 

concretos, de forma científica, sistematizada, sobre os resultados obtidos pelas 

ações voluntárias nas escolas públicas. São poucas e insuficientes as 

pesquisas para que possamos lançar um olhar mais crítico ao fenômeno. 

Outro aspecto é o fato de que os meios de comunicação apresentam 

o trabalho voluntário como operando, ou capaz de operar grandes mudanças 

no ambiente escolar. Partindo deste pressuposto, acredito ser necessário 

constatar se essas mudanças estão de fato ocorrendo ou se estamos apenas 

admirando um modelo maquiado pela moderna cosmética tecnológica; se 

estamos sendo vítimas de manipulação ideológica operacionalizada por esses 

agentes. E, ainda mais, que mudanças são estas. 

Neste sentido, Bourdieu (1989), trata do poder simbólico, conceito 

que nos ajuda a aprofundar a temática. Segundo este autor,

o poder simbólico é um poder de construção da realidade que 
tende a estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido 
imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe 
aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, 
“uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, 
da causa, que torna possível a concordância entre as 
inteligências”. Bourdieu (1989, p. 9, grifo do autor) 
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Ele diz que é preciso perceber o poder simbólico principalmente 

onde ele “se deixa ver menos”, onde “é mais completamente ignorado”, pois 

este se faz com a cumplicidade, mesmo inconsciente dos que o sofrem ou 

exercem. Segundo ele, o poder simbólico constrói uma realidade que torna as 

inteligências concordantes. Ele continua afirmando que, sendo os símbolos 

“instrumentos por excelência de integração social”, a reprodução do status quo 

é reforçada pelo consenso que estes símbolos produzem. E neste contexto a 

mídia trabalha com o símbolo fundamentalmente. 

A importância do cuidado nas análises destas ações consiste em 

não tomarmos práxis revolucionária por violência simbólica. Entendo práxis 

revolucionária por Kosik (1976, p. 18, grifo do autor) quando afirma que “a 

realidade pode ser mudada de modo revolucionário só porque e só na medida 

em que nós mesmos produzimos a realidade, e na medida em que saibamos 

que a realidade é produzida por nós”. Por violência simbólica tomo o conceito 

de Bourdieu (2001, p. 171) que afirma ser violência simbólica aquela que 

“extorque submissões que sequer são percebidas como tais” e que tendo sido 

ordenada, tem uma “eficácia mágica”, pois faz com que a obediência venha 

acompanhada do seu não-questionamento. Acrescenta que um de seus efeitos 

é a transformação de “relações de dominação e de submissão em relações 

afetivas” (BOURDIEU, 2001, p. 170), dando a este tipo de violência um aspecto 

carismático, tal como tem acontecido nas campanhas de participação em 

alguns projetos sociais que apelam ao emocional, obtendo adesão 

incontestável dos sujeitos. 

Parece-me que esta nova atuação de voluntariado que se ensaia 

nas escolas públicas necessita de olhares – olhar no sentido de diferentes 
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perspectivas de análise - mais acurados e críticos para que os termos 

solidariedade e cidadania não se revistam de alguma repugnância na medida 

em que estejam servindo a propósitos contrários. Cidadania e solidariedade 

são elementos desejáveis na sociedade e pelos quais devemos lutar.

Assim, Demo (2001, p. 50) faz um alerta quando afirma que “é 

mister distinguir acuradamente entre fazer assistência por direito da cidadania 

e acabar com a cidadania ao fazer assistência. Em nosso ambiente predomina 

abusivamente a segunda parte.”

Desta forma, para dar conta da investigação a que me propus, 

estruturei esta dissertação em cinco capítulos que vão sendo desenvolvidos 

com o auxílio de metáforas. A metáfora da caminhada é a principal delas pois 

traz em si a idéia de processo e inacabamento, características do ser humano 

e da pesquisa mesma. Sugere, ainda, que a realização deste trabalho mesmo 

se constitui também em percorrer um caminho que tem como característica a 

oportunidade para reflexões, descobertas e realizações. (GUÍA..., 1997) 

No primeiro capítulo apresento uma breve contextualização histórica 

do voluntariado na educação a partir do confronto das perspectivas de um 

projeto progressista de educação com foco na gestão democrática e de um 

projeto neoliberal, contextualizado na discussão do terceiro setor. Situo a 

relação das empresas com o voluntariado nas escolas públicas, enfocando a 

questão da responsabilidade social empresarial. Discuto, ainda, as bases da 

relação do Estado, mercado e sociedade civil em Pernambuco e suas 

implicações para a educação pública no que se refere ao voluntariado. 

No capítulo seguinte, traço o mapa de minha opção teórico-

metodológica que se fundamenta nos argumentos da pesquisa qualitativa, da 
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fenomenologia e no conceito de dialogicidade para definir a fenomenologia 

dialógica. Apresento, também, informações sobre o trabalho de campo. No 

capítulo três, procuro apresentar a trilha que retrata uma breve 

contextualização histórica de como o voluntariado se inseriu nesta escola para 

melhor desenvolver a análise de dados que o segue. 

A caminhada passo a passo, título do capítulo quatro, sugere que 

nele realizo uma análise mais direta dos dados colhidos. Estes são 

apresentados numa seqüência que indica uma trajetória de um ponto de 

partida ao de chegada. Aqui, trago falas que revelam as repercussões do 

voluntariado nesta escola e sua relação com a comunidade escolar. 

Por fim, no capítulo conclusivo deste trabalho, trago as lendas e 

lições do caminho que representam minhas reflexões sobre o voluntariado 

nesta escola que, a partir dos dados, colocam por um lado “conclusões 

provisórias” e, por outro, novas questões acerca do problema. 



CAPÍTULO 1 – PÉ NA TRILHA HISTÓRICA: 

a paisagem do voluntariado na escola pública. 



“Tudo passa e tudo fica, porém o nosso é
passar. Passar fazendo caminhos, caminhos
sobre o mar. [...] Caminhante, são tuas pegadas
o caminho e nada mais; caminhante, não há 
caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se 
faz caminho e ao voltar a vista atrás se vê a
senda que nunca se há de voltar a pisar.”

Antonio Machado 

Um dos significados atribuídos à trilha é o de “caminho”, “rumo”, 

“direção”, “senda”, “vereda” (MICHAELIS, 2002, p. 794 ; PELLEGRINI FILHO, 

2000, p. 269). É, portanto, a isto que me refiro ao falar em trilha histórica: a 

abertura de caminhos, rumos, direções, sendas que apresentem paisagens que 

nos ajudem na compreensão do fenômeno do voluntariado na educação. 

Percorrendo uma trilha é possível observar a paisagem que a compõe. A 

paisagem é, numa conceituação mais geral, “extensão de um lugar aberto que 

abrange num lance de vista” (MICHAELIS, 2002, p. 571). Para o sentido que 

pretendo apresentar, paisagem tem base na concepção de Zukin que afirma: 

O termo também é usado para referir metaforicamente a
fenômenos não visuais, como, por exemplo, um campo
institucional (“paisagem financeira”), uma construção cognitiva
(“a paisagem da poesia moderna”; “a abstração como
paisagem”) ou, num sentido mais amplo, uma ordem social
existente (“a paisagem histórica”). (ZUKIN, 2000, p. 83) 
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Assim, neste capítulo me proponho a apresentar e discutir a 

paisagem histórica do voluntariado na educação brasileira, delimitando uma 

“ordem social existente” que revela os rumos que levam o voluntariado a se 

apresentar tal como o conhecemos hoje. Neste contexto histórico, trago os 

conceitos fundamentais ao entendimento do tema em questão. Ao contrário de 

apenas repetir o que já se sabe, partindo da bibliografia existente, procurei dar 

destaque na história da educação aos fatos e períodos que delineiam como o 

elemento participação foi encontrando meios de se efetivar no chão das 

escolas.

O empreendimento de compreender os meios encontrados pela 

sociedade para democratizar a escola pública, agregando a esta qualidade e 

quantidade, colabora no sentido de conhecer, discutir e analisar a proposta de 

participação voluntária como outra modalidade de participação, bem como que 

repercussões ela traz.

Para tanto, vale destacar que tentar traçar o percurso histórico do 

voluntariado nas escolas públicas brasileiras nos remete a uma série de 

questões, dentre elas: como surge esta proposta de participação na escola? 

Não obstante as informações oferecidas pela mídia, em especial a 

televisão, do “surgimento” quase que inédito da participação da sociedade na 

escola, surgimento este planejado muitas vezes por segmentos cuja atividade-

fim não é educacional, desponta a necessidade de questionarmos se esta 

participação leva ou não à democratização desta escola. 

Notadamente, é histórico o debate e a luta de educadores sobre as 

vias de participação na escola pública no sentido de sua democratização e 
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melhoria de qualidade, embora, até o presente momento, as práticas existentes 

não confirmem que estas expectativas estejam sendo atendidas. 

Estudar o voluntariado que hoje se insere nas escolas públicas, 

portanto, exige o entendimento histórico da relação da escola com a 

comunidade, da relação da escola com o Estado, do processo de luta pela 

democratização desta escola e, conseqüentemente, da implementação de uma 

gestão democrática, participativa. Exige, ainda, o entendimento da atuação das 

instâncias colegiadas - conselho escolar, associação de pais, grêmio estudantil, 

etc.

Nos casos das escolas que estabelecem parcerias com empresas, 

as chamadas empresas cidadãs ou responsáveis socialmente, exige o 

entendimento da relação da escola com a empresa e suas implicações. Exige, 

enfim, um estudo da participação da sociedade na educação ao longo de sua 

história para, a partir daí, articular, neste contexto histórico traçado, a inserção 

do voluntariado na educação pública. 

1.1 - Trilha do Voluntariado na Educação Brasileira. 

Debater a questão da participação voluntária nas escolas remete, 

ainda que de forma breve, aos tempos de colonização que já anunciavam os 

rumos que a educação tomaria em nosso país. (JUREMA; AUSTREGÉSILO, 

2003). As carências, dificuldades e deficiências da educação brasileira, desde 

então, apontam que é antigo o objetivo central da educação: a exploração das 

riquezas brasileiras, a estratificação social e a manutenção do poder instituído. 

Segundo Gadotti (1991, p. 27), “a história da educação brasileira é uma história 

de fracassos programados.” 
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É possível perceber que a educação sempre foi de acesso 

aristocrático e, portanto, um privilégio. São séculos de história em que é 

possível afirmar que a sociedade nunca foi chamada a participar do 

planejamento e execução das políticas educacionais e que estudar sempre foi 

um privilégio reservado a poucos. Por isso, tomar parte no processo 

educacional tem sido para nossa sociedade objetivo constante e indispensável 

ao processo democrático. (ROMANELLI, 1996). 

Ainda que sejam considerados os avanços legais instituídos pelas 

LDB´s ao longo do tempo, dado que democracia não se institui por decreto, é 

necessário reconhecer que quinhentos anos após a invasão, o Brasil revela 

ainda um sistema educacional excludente e precário onde não existe espaço 

para se pensar na inclusão e na participação social a não ser quando esta 

beneficia o poder instituído e manutenção do status quo.

É assim que, na esfera do público, entraves e limites são colocados 

à participação social na escola, revelando a dicotomia escola e sociedade. 

Transformada então em lócus “desprivilegiado” de aprendizagem e 

participação, a escola reclama por mudanças. É neste contexto, portanto, que 

eclode a necessidade de conhecer mais de perto o que ocorre nas escolas com 

a inserção de voluntários no contexto de suas propostas e objetivos. 

O fio histórico brevemente traçado me traz, assim, a alguns 

elementos que merecem destaque para o aprofundamento do estudo do 

voluntariado na educação: o modelo de educação progressista e o modelo de 

educação neoliberal. Sigo, desta forma, no estabelecimento de um paralelo que 

ressalta a implementação de uma política de voluntariado que viria em 



24

complemento, justaposição, coexistência ou substituição à proposta de gestão 

escolar democrática. 

O contraponto das políticas neoliberais com a proposta de 

democratização da escola pública objetiva trazer a perspectiva de análise 

destas duas propostas para, mais adiante, problematizar o surgimento do 

voluntariado, suas repercussões e sua relação com a escola pública. 

1.2 - Trilha do Projeto Progressista de Educação e da Gestão 

Democrática.

O projeto progressista de uma escola pública democrática, 

defendido com mais ênfase a partir da década de 80, traz em sua estrutura 

elementos que diferem do neoliberal que veremos adiante, principalmente, em 

um ponto: a esperança. Todo o contexto desta visão parte do entendimento da 

realidade difícil que vivenciamos, mas nunca a entendendo de forma inexorável 

e fatal. Há em todos os discursos e propostas o elemento esperança e 

possibilidade de mudança. Todavia, sendo progressista, a esperança não é 

ingênua.

Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar 
movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na 
desesperança, no pessimismo, no fatalismo. Mas, prescindir da 
esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta se 
pudesse reduzir a atos calculados apenas, à pura 
cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança que se 
funda também na verdade como na qualidade ética da luta é 
negar a ela um dos seus suportes fundamentais. [...] Enquanto 
necessidade ontológica a esperança precisa da prática para 
tornar-se concretude histórica. É por isso que não há 
esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se 
espera na espera pura, que vira, assim, espera vã. (FREIRE, 
1997, p.10) 



25

Outro ponto de evidente diferença reside na forma que se propõe a 

participação da sociedade na escola. No caso da educação progressista, a 

inserção da sociedade no cotidiano escolar traz consigo o elemento poder. Isto 

significa dizer que, se a participação é desejável, que esta seja acompanhada e 

fundamentada na divisão do poder de discussão, decisão e avaliação do 

cotidiano escolar. Estes elementos, esperança e poder, têm na sua base a 

teoria de superação da relação opressor / oprimido trazida por Freire (2002b).

É assim que, para o pensamento progressista, lutar pela escola 

pública implica o debate e a melhoria da LDB n 9.394/96 (BRASIL, 1996), que 

garante a gestão democrática. Todavia, sem a ilusão de que apenas a 

existência de parâmetros legais assegure a efetivação dos mesmos. 

Numa perspectiva realmente progressista, democrática e não-
autoritária, não se muda a “cara” da escola por portaria. Não se 
decreta que, de hoje em diante, a escola será competente, 
séria e alegre. Não se democratiza a escola autoritariamente. A 
Administração precisa testemunhar ao corpo docente que o 
respeita, que não teme revelar seus limites a ele, corpo 
docente. A Administração precisa deixar claro que pode errar. 
Só não pode é mentir. (FREIRE, 2001a, p.25)

Falar em gestão democrática leva a outro ponto que é a elaboração, 

execução e avaliação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola por sua 

comunidade escolar. E por que o PPP é tão importante neste contexto de 

análise de gestão democrática? 

É importante porque, nesta perspectiva progressista, o PPP não 

pode ser documento fruto de elaboração de especialistas guardado a sete 

chaves na gaveta do diretor da escola. O PPP, instrumento de democratização 

da escola pública, é identidade escolar, processo que oferece espaço para 
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interlocução entre as diversas representações da comunidade intra e extra 

escolar. (GADOTTI, 2000; VEIGA, 2002) 

Assim, entender a essência e a dinâmica de um PPP e lutar por 

colocar este processo em prática significa oxigenar a escola e democratizá-la. 

Vivenciar o processo de planejamento, execução e avaliação do PPP implica 

levar a estrutura escolar a se repensar na direção da revisão de papéis, na 

busca de superação da competição e do autoritarismo provenientes da 

perspectiva neoliberal para a necessária postura de diálogo construtivo. 

Este diálogo, que por ser transformador implica ação, é construído 

coletivamente no cotidiano, tendo, todavia, como espaço privilegiado as 

instâncias colegiadas constituídas, tais como, o grêmio estudantil, o conselho 

escolar, a associação de pais e mestres, entre outras. Todo privilégio é dado a 

propostas de participação onde a democratização, a autonomia e o poder 

compartilhado sejam evidenciados e vivenciados.

Assim um questionamento surge: se uma proposta de gestão 

democrática que prioriza a participação como elemento essencial e 

indispensável para a promoção de uma escola pública de qualidade para todos 

existe, em que esta difere da proposta que aparece a partir dos anos 90, a 

chamada participação voluntária? 

1.3 - Trilha do Projeto Neoliberal, Terceiro Setor e Projeto de Voluntariado 

nas Escolas Públicas. 

A resposta necessária a pergunta acima formulada traz alguns 

indícios na análise que se pode fazer da década de 90, apontada por diversos 



27

autores como o estopim que detona as políticas de foco neoliberal e que 

provocam, no Brasil e no mundo, mudanças.

Santos (2001, p.155), por exemplo, afirma que o princípio do Estado 

passa por “transformações drásticas” e que este processo é complexo e 

recheado de contradições. “De modo geral pode afirmar-se que o Estado 

parece estar a perder o estatuto de unidade privilegiada de análise e de prática 

social”. Ainda segundo Santos (2001, p.155), esta mudança reflete-se nas 

políticas sociais reduzindo a “responsabilidade do Estado na produção de bem-

estar social”. 

No campo educacional, recorte que nos interessa neste contexto 

mais amplo, as políticas desenhadas, propostas e executadas não diferem 

deste rumo e adotam a postura de inexorabilidade dos fatos. Apregoa-se uma 

incompetência irreversível do Estado em prover educação pública de qualidade 

e quantidade. 

Diante deste quadro, é possível se observar na sociedade e em 

profissionais de educação um clima quase generalizado de desesperança e 

impotência frente aos problemas encontrados. Segundo Paro (1996, p. 19) “a 

situação precária em que se encontra o ensino público, em especial o de 1

grau, no Brasil, é fato incontestável, cujo conhecimento extrapola o limite dos 

meios acadêmicos, expandindo-se por toda a população”. 

Entretanto, o foco da questão não é a precariedade, mas a filosofia 

da inevitabilidade. Segundo Santos (2001) o problema reside na postura da 

classe dominante frente a esta questão que, convencida da premissa de 

inexorabilidade neoliberal 
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não se preocupam com a vigência possível de idéias ou 
projectos que lhes são hostis, já que estão convictos da sua 
irrelevância e da inevitabilidade do seu fracasso. Com isto, a 
hegemonia transformou-se e passou a conviver com a 
alienação social, e em vez de assentar no consenso, passou a 
assentar na resignação. O que existe não tem que ser de 
aceite por ser bom. Bom ou mau, é inevitável, e é nessa base 
que tem de se aceitar. (SANTOS, 2001, p. 35) 

Desta forma, as políticas educacionais se direcionam no sentido da 

tentativa de imposição da resignação pela falta de atuação do Estado que 

passa, então, a agir de forma emergencial e fragmentada. É por isso que Demo 

(2000, p. 107) afirma que quando as políticas são pobres, elas se destinam aos 

pobres. Mas quando se tornam de qualidade, seguem a tendência da 

apropriação “pelos ricos, como é o caso conhecido da universidade pública 

gratuita”. Frigotto (2002, p. 60), por exemplo, afirma que

a ausência de uma efetiva política pública, com investimentos 
no campo educacional compatíveis com o que representa o 
Brasil em termos de geração de riqueza [...] vai conduzindo a 
medidas paliativas que reiteram o desmantelamento da 
educação pública em todos os seus níveis. 

Tais medidas paliativas são estruturadas com base nas novas 

relações que se estabelecem entre Estado, mercado e sociedade, o que traz a 

baila o debate em torno da atuação do terceiro setor, conceito fundamental 

para o entendimento do voluntariado. 

Envolto em polêmicas que se iniciam na definição conceitual, o 

terceiro setor apresenta divergências de concepções. Segundo Fernandes 

(1994, p. 20) é um conceito complexo e heterogêneo cuja importância na 

atualidade pode ser designada de “virtual revolução”. Este autor afirma que, 

conceitualmente, terceiro setor é um termo que expressa uma negação, ou 
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seja, o “não-governamental” e “não-lucrativo” (p. 19) que mobiliza “um conjunto 

de iniciativas particulares com um sentido público” (p. 127) em especial a “a 

dimensão voluntária do comportamento das pessoas” (p. 19). Fernandes afirma 

que esta seria uma “presença constante e eficaz de uma terceira possibilidade” 

(p. 20), fazendo alusão à tríade: Estado, mercado e sociedade civil. 

Seguindo este viés, a resolução ou amenização das desigualdades 

sociais implicam na realização de um pacto entre Estado, mercado e, 

principalmente, sociedade civil que, juntos, seriam capazes de enfrentar um 

problema de grandes proporções. Parceria é o termo mais utilizado para 

designar as alianças feitas entre estes três elementos – Estado, mercado, 

sociedade. Nestes casos, termos como solidariedade adquirem sentido 

diferenciado não mais ligado à filantropia, caridade, e passam a significar 

exercício de cidadania. As pessoas motivadas por este ideário seriam os atores 

por excelência da superação das seqüelas sociais e estariam cumprindo papel 

cívico.

Assim, dentre os diversos conceitos de voluntário que se pode 

encontrar, nesta linha de raciocínio, ser voluntário é realizar uma atividade não 

remunerada onde se é agente multiplicador, promotor de motivação, elevação 

de auto-estima, exercício de cidadania – conceito este fortemente ressaltado e 

ligado ao de solidariedade, como anteriormente colocado - que provê de forma 

complementar carências encontradas nas escolas. 

Contrapondo-se a este ponto de vista, Montaño (2002) afirma que 

terceiro setor não existe, visto que a história não se dá setorialmente, onde 

Estado, mercado e sociedade civil são vistos de forma desarticulada. Afirma o 

autor que 
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O fenômeno real deve ser interpretado como ações que 
expressam funções a partir de valores. Ou seja, as ações
desenvolvidas por organizações da sociedade civil, que 
assumem as funções de resposta às demandas sociais (antes 
de responsabilidade fundamentalmente do Estado), a partir de 
valores de solidariedade local, auto-ajuda e ajuda mútua 
(substituindo os valores de solidariedade social e 
universalidade e direito dos serviços). (MONTAÑO, 2002, p. 
184, grifo do autor)

A análise feita, nesta perspectiva, entende o fenômeno – terceiro 

setor - como um repasse de responsabilidade do Estado para o mercado e 

para a sociedade civil, principalmente. Montaño (2002, p. 197) ressalta que é 

“um fenômeno integrado, complementar, parte do mesmo projeto neoliberal 

que, por um lado, reduz o papel do Estado na intervenção social, 

redirecionando sua modalidade de ação”. E continua o autor dizendo que “cria 

uma demanda lucrativa para os serviços privados e que, finalmente, estimula a 

ação voluntária e filantrópica de um ‘terceiro setor’ dócil e supostamente 

substitutivo da ação estatal” (p. 198). Para ele, isto se constitui como 

transferência de responsabilidades onde “atribui-se ao próprio sujeito portador 

de necessidades a responsabilidade pela satisfação dos seus carecimentos, 

ora vinculando-se à auto-ajuda e à ajuda mútua, ora adquirindo os serviços 

como mercadorias” (p. 190). 

Pereira (1995, p. 147) complementa esta idéia de transferência de 

responsabilidades, alertando que “na base destas pretensões [...] o Estado não 

deve mais ser o grande patrocinador do bem-estar social” e passa a ser da 

“sociedade (família, comunidade, associações voluntárias)” e da “iniciativa 

privada empresarial, ponderável parcela de participação no processo de 

provisão social”. 
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No Brasil, segundo Santos (2003), a atuação do terceiro setor pode 

ser analisada num contexto maior dos países periféricos e semiperiféricos onde 

a crescente atuação do terceiro setor está ligada à atuação do terceiro setor 

dos países centrais que auxiliam com fundos de ajuda, objetivando “criar o 

mercado e a sociedade civil através do provimento de serviços básicos que o 

Estado não está e, muitas vezes, nunca esteve em condições de prestar” 

(Santos, 2003, p. 9).

Além disso, analisando internamente estas organizações, Santos 

afirma que em termos de democracia, participação e transparência as doações 

estrangeiras terminam por afetar seu funcionamento visto que a continuação 

destes financiamentos se devem ao cumprimento de determinadas condições 

estabelecidas por estas entidades; ou seja, “a autonomia em relação aos 

Estados nacionais é muitas vezes obtida à custa da dependência em relação 

aos doadores estrangeiros” (SANTOS, 2003, p. 11). 

Autores que seguem nesta corrente de análise acrescentam que o 

discurso que se faz em torno das palavras solidariedade como significado de 

cidadania é, na realidade, uma ideologisação, uma resignificação que se dá a 

estes termos. Esta idéia é reforçada por Afonso (2001, p. 20) que destaca o 

papel da escola e das políticas educacionais nesta ressignificação da 

cidadania, onde os sujeitos são nivelados e unificados juridicamente, “criando 

uma igualdade meramente formal que serviu (e ainda continua a servir) para 

ocultar e legitimar a permanência de outras desigualdades (de classe, de raça, 

de gênero)”. No entanto, ele acrescenta que há muitas dimensões de cidadania 

e que ela pode também ser vista como “categoria dinâmica e inacabada, 
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fortemente permeável às lutas sociais, econômicas e políticas” (AFONSO, 

2001, p. 22). 

Todavia, neste contexto de ressignificação da cidadania, ser 

voluntário é sinônimo de “voluntarismo”, o que contribui para o afastamento do 

Estado de suas obrigações.

O ator do “terceiro setor”, voluntário ou não, tende a comportar-
se desta maneira, ocupando-se em atividades dentro de um 
sistema considerado como já dado e imutável. Tende a 
preocupar-se e agir de forma imediata e sem crítica, sem visar 
a transformação, apenas algumas mudanças imediatas, 
localizadas, que respondam às suas carências diretas. 
(MONTAÑO, 2002, p. 243) 

Neves (2002, p. 172), por exemplo, argumenta que no caso da 

educação estas ações contribuem para a “desprofissionalização da escola”. 

Segundo a autora,

qualquer pessoa passa a poder executar atividades de ensino, 
desde que tenha vontade. O voluntarismo na execução das 
políticas sociais neoliberais é mais uma faceta da política de 
despolitização da sociedade, quando práticas coletivas de 
participação social são substituídas por práticas 
individualizantes.

Por isso, a substituição dos profissionais de educação por 

voluntários é amplamente criticada pois questiona a competência de sua 

atuação, bem como denuncia a desprofissionalização da classe. Por isso 

Frigotto (2002) afirma que a educação básica passou a ser um serviço a ser 

prestado pelo mercado ou pela filantropia. De acordo com o autor, por conta 

de campanhas apelativas e substitutivas de políticas educacionais como
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“adote uma escola”, “amigo da escola”, “padrinho da escola”, 
“voluntariado” [...] passa-se a imagem e instaura-se uma efetiva 
materialidade de que a educação fundamental e média não 
necessitam de profissionais qualificados, mas de professores 
substitutos e de voluntários. (FRIGOTTO, 2002, p. 59) 

Nesta perspectiva, o voluntário colabora para a falência do sistema 

educacional, o que reforça a importância do questionamento de como estas 

ações tem se relacionado com o cotidiano escolar. 

Com base no exposto, é possível afirmar que o terceiro setor no 

Brasil não é recente, senão em termos de debate conceitual. O crescente 

aparecimento de ONG’s que lutam pela efetivação de direitos é inegável. Em 

termos gerais, o terceiro setor é ainda muito desorganizado e inconsciente de 

si mesmo e de seu papel na sociedade; tem seu conceito ainda mal definido e 

confuso. Todavia, para fins de referência da análise que faço adiante, é 

possível entendê-lo como termo que designa o conjunto social que não se 

enquadra no Estado nem no mercado e que, portanto, formam a gama de 

“organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis” (Santos, 

2003, p. 5), incluindo-se aí os voluntários, ponto que diz respeito a minha 

pesquisa particularmente. Por voluntário pretendo designar pessoa física que 

desempenhe atividade não remunerada a “entidade pública de qualquer 

natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos” movida por objetivos 

variados. (BRASIL, 1998) 

1.4 - Trilha do Voluntariado e da Responsabilidade Social Empresarial. 

É necessário acrescentar ainda que, é neste contexto de ebulição 

do terceiro setor que se inserem as políticas de voluntariado nas escolas 

públicas e as parcerias efetivadas entre escolas e empresas. 
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Este debate da relação entre escola e empresas é paisagem 

necessária para que a análise dos dados possa ser melhor encaminhada, não 

apenas porque esteja imbricada na discussão da atuação do voluntariado, 

mas porque a escola por mim pesquisada tem, dentre as modalidades 

voluntárias desenvolvidas, um programa de voluntariado empresarial. 

Assim, entender a essência da relação que tem sido estabelecida 

entre empresas e escolas, como as empresas pensam hoje sobre si mesmas 

e sua relação com a sociedade se faz fundamental. 

Segundo Antunes (2002), a atual postura do mercado tem suas 

raízes no final dos anos 60 e início dos anos 70 com a crise do capitalismo 

que recorre a uma reestruturação em decorrência da necessidade de 

oposição ao “contra-poder que emergia das lutas sociais” onde a hegemonia 

fosse recuperada “nas mais diversas esferas da sociabilidade”. (ANTUNES, 

2002, p. 48) continua o autor afirmando que, com a implementação do ideário 

neoliberal, essa reestruturação da produção e do trabalho, segue os rumos da 

substituição do taylorismo/fordismo pelo toyotismo. Em outras palavras, a 

produção antes estruturada “a partir de uma produção mais homogeneizada e 

enormemente verticalizada.” (ANTUNES, 2002, p. 36, grifo do autor) onde o 

trabalho é fragmentado e dividido em tarefas “que reduzia a ação do operário 

a um conjunto repetitivo de atividades cuja somatória resultava no trabalho 

coletivo” (p. 37); passa a enfatizar a estrutura horizontal, um modo de 

produção mais flexível, buscando apoio de terceirização e quarteirização, 

enfatizando novos modelos gestionários e de trabalho em equipe. Antunes 

chama de “participação manipuladora” aquela cujas condições do trabalho tem 

por finalidade
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a intensificação das condições de exploração da força de 
trabalho, reduzindo muito ou eliminando tanto o trabalho
improdutivo, que não cria valor, quanto suas formas 
assemelhadas, especialmente nas atividades de manutenção, 
acompanhamento, e inspeção de qualidade, funções que 
passaram a ser diretamente incorporadas ao trabalho 
produtivo. (ANTUNES, 2002, p. 53, grifo do autor) 

Azevedo (2001) ressalta que esta tentativa de retomada do 

crescimento capitalista tem suas raízes em Adam Smith e na mão invisível do 

mercado, onde a lei da oferta e da procura, o laissez-faire, a aquisição de 

bens materiais são os fundamentos da liberdade que regula e distribui riqueza 

e renda de acordo com méritos individuais. O mercado passa, portanto a ser o 

regulador do bem estar social num contexto de estado mínimo. 

É neste contexto de gestão empresarial com ênfase no processo de 

administração que se insere o debate em torno da qualidade total, tanto nas 

empresas privadas como nas escolas. O voluntariado, entre outros elementos, 

se inscreve nas políticas de qualidade adotadas. Faz parte do discurso 

moderno estar sintonizado com a “qualidade” e, obviamente, ninguém ousaria 

dizer que não a deseja nem a busca. Faz parte do discurso moderno ser 

voluntário. Todavia, uma questão se impõe: de que qualidade se fala quando 

este debate irrompe nas questões educacionais?

Segundo Azevedo, no neoliberalismo a responsabilidade 

educacional é dividida entre público e privado e o papel do Estado é o de 

instância reguladora dos sistemas escolares cujos objetivos se focam na 

formação profissional para o mercado competitivo reservado para os 

melhores. Neste contexto, o controle da qualidade escolar passa por critérios 

como habilidades e competências inspiradas nos melhores (sic) modelos de 

administração empresarial de premiação e punição em função do 
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desempenho, no melhor (sic) estilo meritocrático. É assim que, em educação, 

o que freqüentemente se tem observado são propostas de qualidade total que 

se resumem a um transplante da filosofia empresarial para a educacional.

Se a filosofia de qualidade total nas empresas consiste, segundo 

Antunes, em “quanto mais ‘qualidade total’ os produtos devem ter, menor deve 

ser seu tempo de duração” (ANTUNES, 2002, p. 50, grifo do autor), o menos 

vira mais, num círculo vicioso de obsolescência programada para atender a 

necessidade de manutenção do ciclo produtivo capitalista. Isto revela que, de 

fato, a qualidade total, “na maior parte das vezes, [é] o invólucro, a aparência

ou o aprimoramento do supérfluo, uma vez que os produtos devem durar 

pouco e ter uma reposição ágil no mercado.” (ANTUNES, 2002, p. 50, grifo do 

autor)

Assim, no transplante do empresarial para o educacional, o 

“produto” escolar é o aluno capacitado para o mercado de trabalho. O 

mercado é ágil e assim deve ser o trabalhador. Para isto deve a escola formar. 

O mercado é competitivo e não há vagas para todos. Por isso, é preciso que 

haja uma massa despreparada que atenda a falta de vagas e não possa 

competir. Mas, não estando apto a competir, cria-se ainda o sentimento de 

auto-responsabilização. O discurso de que a competência abre colocação no 

mercado para todos reverte para o trabalhador a responsabilidade de sua não 

colocação. Por isso, se no mercado os produtos são feitos para não durar, na 

escola os alunos são “feitos para não saber” numa falsa aparência de 

qualidade onde o menos é mais e a obsolescência humana também é 

programada.
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Neste contexto, uma metáfora utilizada por Gentili para traduzir esta 

relação nas escolas é a figura da lanchonete McDonald´s onde a lógica de 

produção de sanduíches é relacionada à lógica de “produção humana” no que 

o autor chama de mcdonaldização da escola. Segundo ele, “as escolas e os 

McDonald’s têm muito mais coisas em comum do que em geral supomos.” 

(GENTILI, 1996, p.49) 

Ressalta que o discurso sobre a crise educacional se volta para a 

questão da eficácia, produtividade, burocracia, sistema de premiação e 

castigo, etc, que confluem para a questão da qualidade. 

Isto é, o que unifica os McDonald’s e a utopia educacional dos 
homens de negócios é que, em ambos, a mercadoria oferecida 
deve ser produzida de forma rápida e de acordo com certas e 
rigorosas normas de controle da eficiência e da produtividade. 
O modelo McDonald's tem demonstrado, graças à 
universalização do Big Mac e das batatas fritas baratas, uma 
comprovada capacidade para sair-se bem no mercado da 
alimentação "rápida" (se é que o termo "alimentação" pode ser 
aplicado nesse caso). A escola, pelo contrário, no que se refere 
a suas funções educacionais, não tem sido tão bem-sucedida, 
de acordo com a ótica empresarial defendida pelos neoliberais. 
Os princípios que regulam a prática cotidiana dos McDonald's, 
em todas as cidades do planeta, bem que poderiam ser 
aplicados às instituições escolares que pretendem percorrer a 
trilha da excelência: "qualidade, serviço, limpeza e preço". 
(GENTILI, 1996, p. 50, grifo do autor) 

Por tudo que já foi dito, não é possível entender qualidade 

educacional senão quando ela é total. Se existe uma qualidade total, existiria 

por conseguinte uma qualidade parcial? Em se tratando do ser humano, 

qualidade desejável só pode ser total. 

Além disso, mais um ponto que se insere na discussão da relação 

das escolas com empresas se refere ao conceito de responsabilidade social 

empresarial. Amplamente disseminada e, também, envolta em polêmicas, a 
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responsabilidade social empresarial é hoje adotada por muitas instituições 

como mais um atributo da marca, produto ou serviço, elemento indispensável 

já incorporado à qualidade. Por isso, ser uma empresa que oferece produtos 

ou serviços de qualidade significa ser, também, socialmente responsável, uma 

“empresa cidadã”. 

Neste contexto, um dos problemas que é possível apontar, segundo 

Credidio (2003c), são as estratégias equivocadas que tem sido utilizadas no 

desenvolvimento deste novo conceito. O autor enfatiza que muitas práticas 

desenvolvidas e alardeadas como responsabilidade social são, na realidade, 

“`fantasias de responsabilidade social´, cujo verdadeiro objetivo é criar valor e 

diferenciais competitivos à marca e imagem dessas corporações e de seus 

produtos” (CREDIDIO, 2003c). Tudo isto cria, segundo ele, a “síndrome de 

virar notícia”, uma corrida pelos “selos, prêmios, edições especiais de revistas 

e certificados [...] constituindo-se em meras ferramentas de marketing” que 

possuem, segundo o mesmo, a credibilidade que se deve dar a uma nota de 

três dólares. 

Credidio (2003a) enfatiza que responsabilidade social é “o conjunto 

de estratégias e ações planejadas para implementação de programas 

desenvolvidos para a promoção de mudança social, mediante o emprego das 

técnicas do marketing tradicional” que não deve vir como requisito para 

ganhos em imagem, marca ou mercado. Quando uma empresa se propõe a 

esta empreitada, ela deve visar

única e obrigatoriamente a multiplicação das soluções e dos 
impactos sociais referentes à adoção de comportamentos, 
atitudes e práticas que promovam o fortalecimento e a 
implementação de políticas públicas, a promoção de causas 
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sociais relevantes e a transformação social. (CREDIDIO, 
2003a)

Para este autor as ações relativas à responsabilidade social devem 

ser planejadas e executadas por organizações “com expertise comprovada na 

área” (CREDIDIO, 2003b) uma vez que as empresas deveriam se dedicar a 

sua atividade-fim. No que se refere ao voluntariado, esta discussão é 

fundamental uma vez que as empresas que se associam às escolas na busca 

de fomentar um projeto de responsabilidade social. Estas necessitam estar 

atentas às especificidades que caracterizam a instituição escolar no 

planejamento de suas ações, bem como nós educadores necessitamos estar 

atentos a estas propostas de parceria. É relevante saber como têm se dado as 

atuações das empresas nas escolas e como se inserem no contexto da 

responsabilidade social empresarial os programas de voluntariado. 

1.5 - Trilha da Relação Estado, Mercado e Sociedade Civil em 

Pernambuco.

Segundo Afonso (2001), o projeto societal capitalista implica na 

diminuição do Estado e a educação, neste contexto, ocupa o papel de 

transmissora e legitimadora da homogeneização que mantém as 

desigualdades. Isto ocorre, segundo o autor, devido a nova agenda das 

políticas educacionais e pela ressignificação das cidadanias. Ocorre também 

devido a medidas de modernização do Estado que se propõe a cumprir com 

parâmetros ditados por organizações e instâncias de regulação supranacional 

“(ONG’s, Mercosul, OMC, União Européia)”, organizações como o Banco 

Mundial, OCDE e FMI que têm ditado os parâmetros da reforma do Estado. 
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(KEMPNER; JUREMA, 2002). Esta reforma, de acordo com Afonso, é na 

realidade uma mudança de paradigmas: do burocrático para o administrativo-

empresarial. (AFONSO, 2001). 

Na educação, a atuação do Estado é focada no papel de Estado-

avaliador e Estado-competitivo que enfatizam a competição, a avaliação de 

desempenho numa cultura de supervalorização de “indicadores e resultados 

acadêmicos quantificáveis e mensuráveis sem levar em consideração as 

especificidades dos contextos e dos processos educativos” (AFONSO, 2001, 

p. 26). Este novo papel se traduz numa estratégia que cada dia mais se 

distancia do cumprimento constitucional onde o Estado é o promotor 

privilegiado da universalização de escolarização. 

Em Pernambuco, tal concepção estratégica se confirma pela 

mensagem do Governador Jarbas Vasconcelos que encaminha à Assembléia 

Legislativa o Projeto de Lei Complementar N  1388/2003 que trata da atuação, 

estrutura e funcionamento do Poder Executivo. 

Segundo o referido documento, Pernambuco segue a “visão de um 

Estado moderno” e, para tanto, procura se reestruturar “com vistas a tornar a 

gestão pública ágil, eficiente e eficaz, retirando-a, ou minimizando sua 

atuação, da execução de atividades que melhor possam ser realizadas, de 

modo vantajoso para a sociedade, através de delegações a entes públicos e 

privados.” (PERNAMBUCO, 2003. grifo meu) 

Uma atuação do Estado, assim, sugere reflexões sobre suas 

conseqüências, visto que este novo papel venha, ao contrário de se mostrar 

eficiente e eficaz, consolidar o fim da possibilidade de universalização de bens 

e serviços. 
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Além disso, o documento complementa “dando à gestão pública 

uma orientação para resultados” característica do mercado competitivo. 

Apresenta neste contexto um Estado denominado “suficiente e necessário”, 

que implica, por conseqüência, “aceitar, que os governos devem estimular a 

organização e iniciativas da sociedade para resolução autônoma de seus 

problemas, apoiando-as quando necessário e conveniente.” (PERNAMBUCO, 

2003. grifo meu) 

Embora o estímulo a iniciativas da sociedade seja um elemento 

desejável, é necessário destacar que o documento traz a questão da 

resolução autônoma dos problemas com apoio quando necessário e 

conveniente, o que me leva a questionar esta conveniência. Em se tratando 

do teor do documento como um todo, a conveniência se refere ao 

distanciamento do Estado daquilo que a sociedade pode por si resolver, ainda 

que o problema devesse estar sob responsabilidade estatal. 

A estratégia adotada pelo Governo do Estado de Pernambuco 

denota implícita e explicitamente que a relação Estado versus escola segue 

esta mesma diretriz, o que me leva a análise que Nóvoa (1999) faz da 

organização do sistema educativo. Este autor apresenta uma metáfora do 

triângulo político que, composto por três vértices – Estado, professores e 

pais/comunidade –, colabora no entendimento das políticas do nosso Estado. 

Necessário se faz entender que, nesta análise, dois vértices são 

sempre postos em destaque, enquanto o terceiro ocupa o chamado “lugar do 

morto” que, segundo Nóvoa, é aquele que “está presente, tem de ser levado 

em consideração, mas a sua voz não é essencial para fixar o desfecho dos 

acontecimentos” (NÓVOA, 1999, p. 7). 
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A metáfora do triângulo político, portanto, esclarece que, por muito 

tempo, as práticas educacionais fortaleceram os vértices dos professores e 

dos pais/comunidade, deixando relegado ao lugar do morto o Estado. Na fase 

que se segue, a partir do século XVIII, os vértices fortalecidos são os que 

privilegiam a relação dos professores e Estado nos processos educacionais, 

levando os pais/comunidade ao lugar do morto. Finalmente, por volta dos 

anos 80, passam a ser enfatizados os vértices Estado e pais/comunidade 

como relação privilegiada nas práticas e políticas educacionais, restando aos 

professores o lugar do morto. 

Segundo o autor, o debate que enfatiza a relação Estado e 

pais/comunidade surge nos anos 90, “introduzido através da agenda política 

da privatização do ensino”, com uma “idéia de uma educação ao ‘serviço dos 

clientes’”, com “critérios de eficácia que não levam em linha de conta a 

especificidade do trabalho pedagógico” (NÓVOA, 1999, p. 9, grifo do autor). 

Neste contexto, concordo com Nóvoa (1999, p. 9) quando ele 

afirma que “o novo papel dos pais e das comunidades na gestão dos assuntos 

educativos é uma das realidades decisivas da fase que agora se abre”, e que, 

todavia, é indispensável entender que tais mudanças não comportam “a 

redução de poder dos professores”. Por isto, no contexto acima referido, cabe 

aos professores a busca de “novos valores de referência e novos modelos 

organizativos da profissão docente” (NÓVOA, 1999, p.14). 

Portanto, estabelecida uma base teórica necessária ao 

entendimento do voluntariado na escola pública, passo no capítulo que se 

segue a definir o mapa das bases teórico-metodológicas de minha pesquisa.



CAPÍTULO 2 – MAPEANDO A CAMINHADA.



“O caminho da ciência e dos saberes é o 
caminho da multiplicidade. [...] Não há fim para
as coisas que podem ser conhecidas e sabidas. 
O mundo dos saberes é um mundo de somas
sem fim. É um caminho sem descanso para a
alma. Não há saber diante do qual o coração
possa dizer: “Cheguei, finalmente, ao lar“. 
Saberes não são lar. São, na melhor das 
hipóteses, tijolos para se construir uma casa. 
Mas os tijolos, eles mesmos, nada sabem sobre
a casa. Os tijolos pertencem à multiplicidade.”

Rubem Alves 

Existem muitos tipos de mapas. Não obstante, um mapa é sempre 

uma referência que colabora no sentido de orientar aquele que dele faz uso. De 

acordo com Santos (2001, p. 198), mapas “são distorções reguladas da 

realidade, distorções organizadas de territórios que criam ilusões credíveis de 

correspondência”. Assim, continua o autor, “imaginando a irrealidade de ilusões 

reais, convertemos correspondências ilusórias em orientações pragmáticas”. 

Segundo Joly (1990, p. 7), o mapa , mesmo que detalhado, objetiva 

a “simplificação da realidade” e impõe uma simbologia apropriada. Um mapa 

expressivo deve atrair “convenientemente a atenção do leitor para os mais 

significativos aspectos do tema tratado” (JOLY, 1990, p.120). 

Mapas constituem, assim, um apoio para quem se propõe a 

caminhar com um sentido determinado. Mapear um caminho, por sua vez, 

constitui estabelecer referências de orientação que servirão de base para a 
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caminhada que se pretende empreender. Desta forma, os símbolos presentes 

num mapa são elementos importantes nesta orientação. Para Santos (2001, p. 

204), a simbolização é mais um “mecanismo de representação/distorção 

cartográfica da realidade. Diz respeito aos símbolos gráficos usados para 

assinalar os elementos e características da realidade espacial selecionados”. 

Por isto, um mapa sem símbolos se torna tão inútil, segundo o autor, como “o 

caso do mapa de Bellman na história de Lewis Carrol, o mapa que pretendia 

representar o mar sem vestígios de terra e que, como tal, era uma folha de 

papel absolutamente em branco.” (SANTOS, 2001, p.204) 

Ainda em relação à simbolização, Santos acrescenta que os sinais 

utilizados num mapa possuem “relação de semelhança com a realidade 

representada”, mas “variam segundo o contexto do produtor do mapa ou 

segundo o uso específico a que este último se destina” (SANTOS, 2001, p. 

205).

Neste capítulo me proponho a falar de meu mapeamento de 

pesquisa, de uma simbolização que indica a escolha teórico-metodológica 

deste trabalho, uma vez que esta escolha em si, constitui compromisso diante 

do fenômeno em questão.

2.1 – Marco Zero: Pesquisa Qualitativa. 

O primeiro dos símbolos deste mapa é o Marco Zero, monumento 

que, numa cidade, representa o ponto de partida de referências quilométricas 

(TAVARES, ARLÉGO, 1997). O Marco Zero no mapa indica o início, a 

referência primeira desta pesquisa. 
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Assim, elegi a abordagem qualitativa como ponto inicial, levando em 

consideração a necessidade de desvelar questões eminentemente subjetivas, 

não redutíveis a números, gráficos e tabelas. Segundo Bogdan e Biklen (2003), 

são características da pesquisa qualitativa: a valorização do contexto na 

medida em que este implica na elaboração dos dados coletados; a descrição

que explicita o objeto de estudo em minúcias onde “nada é trivial, [...] tudo tem 

potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo” (BOGDAN; 

BIKLEN, 2003, p.49); o foco no processo e não apenas no produto ou 

resultados destacando a importância do como e por que dos objetos de estudo; 

a tendência para a análise indutiva que não se presta a confirmação ou 

refutação de hipóteses, mas a construção de abstrações “à medida que os 

dados particulares que foram recolhidos vão se agrupando” (p. 50); a 

importância do significado que, a partir da perspectiva, “faz luz sobre a 

dinâmica interna das situações” (BOGDAN; BIKLEN, 2003, p. 51). 

É neste mesmo sentido que Minayo (1996), por sua vez, diz que a 

pesquisa qualitativa vem atender a uma demanda de questões que não se 

revelam apenas nos dados quantitativos, senão superficialmente. 

Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
de variáveis. (MINAYO, 1996, p. 21) 

De fato, a pesquisa qualitativa atende a um impositivo fundamental 

da pesquisa em educação que é o de revelar significados relativos aos 

fenômenos e ao ser humano de forma que ele mesmo possa falar de si, 
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embora tantas vezes nem se dê conta de que o faz, oferecendo ao pesquisador 

oportunidade de mergulhar no seu universo de significados. Assim, não poderia 

ser outro o meu ponto de partida. Portanto, em respeito e em busca desta 

complexidade inerente ao humano, considero a pesquisa qualitativa 

indispensável.

Todavia, mesmo dentro da abordagem qualitativa, é comum haver 

distinção de linhas de pensamento enquanto posições que não se misturam e 

que, uma vez uma delas adotadas, a outra é recusada. A perspectiva que 

escolhi adotar não se coaduna com tal posicionamento, pois busca trazer uma 

visão plural do fenômeno em questão. Por isso, parto de uma perspectiva 

fenomenológica que, segundo Rezende (1990, p. 14) traz em si a necessidade 

de que cada pesquisador busque “o seu próprio [estilo], como estilo de 

trabalho, de pensamento, de ação, de discurso e posicionamento diante dos 

homens, do mundo, da história e da sociedade”.

Assim, é que me sinto a vontade em recusar a ortodoxia e adotar o 

pluralismo filosófico, na medida em que, respeitando limites e possibilidades, a 

fenomenologia possa dialogar com outras correntes de pensamento. Recusar a 

ortodoxia significa, portanto, adotar uma postura de compreensão do fenômeno 

em sua polissemia e pluralidade. Esta postura parte do entendimento da 

questionabilidade de verdades e certezas absolutas. 

Muitos têm sido os pensares em torno deste ou daquele 
desafio que me instiga, desta ou daquela dúvida que me 
inquieta mas também me devolve à incerteza, único lugar de 
onde é possível trabalhar de novo necessárias certezas 
provisórias. Não é que nos seja impossível estarmos certos de 
alguma coisa: impossível é estar absolutamente certos, como 
se a certeza de hoje fosse necessariamente a de ontem e 
continue a ser a de amanhã. 
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Sendo metódica, a certeza da incerteza não nega a solidez da 
possibilidade cognitiva. A certeza fundamental: a de que posso 
saber. Sei que sei. Assim como não sei o que me faz saber: 
primeiro, que posso saber melhor o que já sei; segundo, que 
posso saber o que ainda não sei; terceiro, que posso produzir 
conhecimento ainda não existente. 
Consciente de que posso conhecer social e historicamente, sei 
também que o que sei não poderia escapar à continuidade 
histórica. O saber tem historicidade. Nunca é, está sempre 
sendo. Mas isto não diminui em nada, de um lado, a certeza 
fundamental de que posso saber; de outro, a possibilidade de 
saber com maior rigorosidade metódica, o que aumenta o nível 
de exatidão do achado. (FREIRE, 2000, p. 18) 

Para tal, adotei como opção teórico-metodológica a fenomenologia 

dialógica que apresento adiante. Antes, porém, apresento meu entendimento 

sobre dialogicidade. 

2.2 – Setas bidirecionais: Dialogicidade. 

A simbolização de setas bidirecionais traz o sentido de ida e volta, 

de troca, de via de mão dupla. A dialogicidade impõe estes sentidos para sua 

existência e, por isso, esta imagem, neste mapa, a representa. 

Diz-se que “viver é fácil, difícil é conviver”. Conviver é o “viver com” e 

viver com é experimentar o limite próprio e do outro. Dialogar vai nesta mesma 

linha. Falar é fácil, difícil é dialogar. Dialogar é experimentar o discurso do outro 

que pode ser, e geralmente é, diferente do meu. Segundo Freire (2001b, p. 16), 

não há discurso que, sendo único, “agrade, em termos absolutos, a gregos e 

troianos”. No entanto, destaca que “isso não deve significar [...] que as 

diferenças de opções que marcam os distintos discursos devam afastar do 

diálogo os sujeitos que pensam e sonham diversamente.” 

É neste sentido que Freire (2001b, p. 17) destaca a tolerância como 

elemento indispensável para o “crescimento democrático”. É sendo tolerante 
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que se abre a possibilidade de conviver com os “dessemelhantes”, não 

excluindo “o direito de brigar por seus sonhos”. 

É no exercício tolerante do diálogo que me proponho a conhecer o 

outro e conhecendo o outro me arrisco, no melhor sentido que o risco pode 

oferecer, a demolir minhas certezas. É no diálogo, trocando com outro, 

convivendo, vivendo com, que me possibilito ampliar horizontes de 

compreensão do homem, do mundo e da relação entre ambos. Por isto, 

entendo o diálogo como pré-requisito existencial, sem o qual o ser humano se 

isola numa “redoma de verdades”. 

Assim, é no sentido de respeito ao outro e si mesmo que entendo o 

diálogo entre correntes de pensamento não apenas como possível, mas como 

necessário quando o pesquisador se propõe à pesquisa qualitativa. O sentido 

do diálogo, portanto, não é o de complementaridade ou junção de correntes, o 

que seria incoerência, mas entender que 

o importante é que a pura diferença não seja razão de ser 
decisiva para que se rompa ou nem se quer se inicie um 
diálogo através do qual pensares diversos, sonhos opostos não 
possam concorrer para o crescimento dos diferentes, para o 
acrescentamento de saberes. (FREIRE, 2001b, p.17) 

É no respeito de escuta ao que o outro pensa, sente e faz que se 

abre a oportunidade de crescimento. Por isto, a seguir, situo os princípios da 

pesquisa fenomenológica para, em seguida, lançar a proposição de uma 

fenomenologia dialógica.

2.3 – Linha tracejada: Fenomenologia.
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Uma linha tracejada num mapa apresenta, obviamente, um sentido 

diferenciado de uma linha contínua. O tracejamento traz a idéia, neste mapa 

que apresento, da permeabilidade. Representa os limites da Fenomenologia 

que se abre ao diálogo, num movimento incompatível com o hermetismo. 

Uma pesquisa em educação de base fenomenológica não fala de 

procedimentos e técnicas adotadas numa pesquisa. Enquanto abordagem 

qualitativa, a fenomenologia é “método inseparável da atitude filosófica 

correspondente”; é uma postura, um estilo adotado pelo pesquisador que 

busca dentro da fenomenologia mesma um estilo próprio de a realizar. 

(REZENDE, 1990, p. 13) 

A fenomenologia trata de estudar o fenômeno e desvelá-lo para 

além de sua aparência, trazendo à tona a verdade em suas diferentes 

manifestações, pois, como afirma Rezende (1990, p. 29) “a verdade tanto se 

manifesta como se oculta, e o seu ocultamento ainda é uma das formas de sua 

manifestação”. Ainda segundo este autor, não existe uma verdade total, mas 

perspectival onde “o desvelamento [...] consiste em descobrir [...] que a 

verdade nunca se revela totalmente”. (REZENDE, 1990, p. 29) 

Ainda mais, a fenomenologia remete à busca da essência do mundo 

vivido, destacando a importância da intencionalidade, da subjetividade como 

reveladora de sentido. É necessário enfatizar que a fenomenologia não busca 

apenas um sentido único, taxativo, sentencial, mas busca “dizer em que 

sentido há sentido, e mesmo em que sentido há sentidos. Mais ainda, nos faz 

perceber que há sempre mais sentido além de tudo aquilo que podemos dizer” 

(REZENDE, 1990, p. 17). É por isto que adoto a postura de perspectiva na 
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medida em que, a partir dela, posso me aproximar ainda mais da complexidade 

do fenômeno a ser estudado. 

Falar em complexidade significa dizer que o fenômeno não pode ser 

reduzido a considerações simplistas e reducionistas, “donas da verdade”. É 

importante compreender que o fenômeno é, na realidade, uma estrutura de 

estruturas “cuja experiência não se reduz a nenhuma das formas da 

intencionalidade mas as integra todas.” (REZENDE, 1990, p. 17). A 

compreensão desse sentido, por sua vez, não se revela em uma palavra, mas 

no discurso que deve ser: descritivo, compreensivo e interpretativo. Segundo 

Rezende,

o discurso fenomenológico pretende corresponder à 
encarnação do sentido em seus diversos lugares de 
manifestação, através da história. Uma palavra, uma frase, 
uma definição, nunca poderão dizer o que há a dizer. Temos 
necessariamente de recorrer ao discurso para nos 
aproximarmos o mais possível da densidade semântica do 
fenômeno humano. (REZENDE, 1990, p.18) 

Partindo desta base fenomenológica, apresento, então, a proposta 

de uma fenomenologia dialógica. 

2.4 – O telescópio: Fenomenologia Dialógica. 

De acordo com Gomes (In CARROL, 1976, p. 12), telescópio é “um 

tubo de lente regulável que avança ou retrocede” e que se compõe de

vários tubos encaixados que permitem, articulando-se, fazer 
crescer, além do tamanho do tubo, a paisagem que com a lente 
se vê. Pode regular-se (aumentar-diminuir) como disse; e 
quando está no máximo do mínimo permite ver só de perto e os 
objetos aparecem deformados. Chama-se zoom ao avançar 
dos tubos para a frente, provocando, aproximação de 
paisagens; chama-se blow-up, quando, nos mínimos, tudo 
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aparece sem forma ou com forma deformada; chama-se fusão
quando o telescópio retrocede tanto que se vê pouco mais que 
luz. (GOMES In CARROL, 1976, p. 12, grifo do autor) 

Ele permite àquele que dele faz uso, a visão de uma paisagem. A 

existência mesma do telescópio está associada à desta, uma vez que sua 

função “é unir-se à paisagem e tirar dela toda a paisaginidade para cada uma 

das cartilagens de que ele, telescópio, é feito.” (GOMES In CARROL, 1976, p. 

13)

Neste mapa, a simbologia trazida pelo telescópio indica a proposição 

da perspectiva que adoto nesta pesquisa; a lente que escolhi para pesquisar o 

tema do voluntariado; a referência que utilizo para me aproximar do fenômeno 

em questão. 

Pelo exposto, o que se pode, então, entender por fenomenologia 

dialógica? “A fenomenologia dialógica [...] é aquela que admite e busca, porque 

enriquecedora, a colaboração da fenomenologia com outras correntes de 

pensamento que tragam contribuições para o entendimento do fenômeno 

pesquisado.” (JUREMA; AUSTREGÉSILO, 2004, p. 1012) 

De forma mais específica, a perspectiva fenomenológica adotada 

neste trabalho se abre ao diálogo, em especial, com a dialética.

A “fenomenologia dialógica” se traduz no desafio e no compromisso 

que parte da minha perspectiva de encarar o homem e o mundo cuja base se 

encontra no pensamento Freireano quando trata da tensão entre a consciência 

e o mundo. Diz ele : 

Subjetivismo ou objetivismo mecanicista, ambos antidialéticos, 
incapazes, por isso mesmo, de apreender a permanente 
tensão entre a consciência e o mundo. 
Na verdade, só numa perspectiva dialética podemos entender 
o papel da consciência na história desvencilhada de qualquer 
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distorção que ora exacerba sua importância, ora a anula ou a 
nega.
Nesse sentido, a visão dialética nos indica a necessidade de 
recusar, como falsa, por exemplo, a compreensão da 
consciência como puro reflexo da objetividade material, mas, 
ao mesmo tempo, a necessidade de rejeitar também o 
entendimento da consciência que lhe confere um poder 
determinante sobre a realidade concreta. (FREIRE, 1997, p. 
101, grifo do autor) 

A partir destes fundamentos é que entendo que consciência e social 

não existem um sem o outro mas, ao inverso, se fazem necessários um ao 

outro para existirem e se constituírem ao longo do tempo. Assim, conhecendo a 

essência do fenômeno o homem pode muito mais conscientemente agir. “Além 

de perceber sentido na história e no mundo já constituído, o homem pode ainda 

dar sentido, mudar rumos, fazer revoluções.” (REZENDE, 1990, p. 20). 

Assim, acrescenta Rezende explicando que tanto a estrutura do 

homem quanto a do mundo não são exteriores uma a outra, mas que ambas 

não se concebem uma sem a outra. Por isso, ele diz que “em termos que 

lembram Hegel, diríamos que há uma síntese original, anterior às teses e 

antíteses que lhe são posteriores”. Acrescentando que não existe “homem 

interior” tão pouco “mundo exterior”, constituindo-se assim uma dialética 

estrutural. (REZENDE, 1990, p.37). 

Mais um detalhe se faz necessário evidenciar seguindo o raciocínio 

de Rezende: o de que para entender este diálogo, é preciso entender a 

dialética como polissêmica, plurilinear e não unidimensional, enfatizando que 

onde este último [o marxismo] parece adotar uma dialética 
unilinear, unidemensional [...], a fenomenologia prefere uma 
dialética plurilinear ou polissêmica e continua afirmando a 
ambigüidade do fenômeno que nunca se reduz a um só de 
seus aspectos, nem a um só tipo de relações semânticas no 
interior da estrutura. (REZENDE, 1990, p. 20)
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A partir destas reflexões é que reafirmo não apenas a possibilidade 

mas a necessidade desta perspectiva fenomenológica dialógica que entende 

dialeticamente o homem e o mundo, negando sua dicotomia. 

Isto posto, passo em seguida a descrever a dinâmica do trabalho de 

campo que desenvolvi. 

2.5 – A ciranda infantil: a Escola Inédito-viável.

Neste trabalho, para fins de identificação, a escola campo de 

pesquisa recebe o nome de “Inédito-viável”. Segundo Ana Maria Freire, este 

termo define

uma coisa inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, 
mas sonhada e quando se torna um “percebido destacado” 
pelos que pensam utopicamente, esses sabem, então, que o 
problema não é mais um sonho, que ele pode se tornar uma 
realidade. (FREIRE in FREIRE, 1997, p. 206) 

No mapa, a Inédito-viável é representada por uma ciranda infantil, 

crianças de mãos dadas. Esta representação traz na figura das crianças o 

ineditismo e a viabilidade sempre renovados, complementada pela idéia da 

ciranda que, divertindo e ensinando, sugere um movimento conjunto, de união 

em torno de um ritmo. 

A escola escolhida pertence à Rede Pública Estadual de ensino que 

tem parceria com o trabalho voluntário. Alguns elementos guiaram esta 

escolha: a) uma estrutura aparentemente sólida de voluntariado, bem como 

informações de quantitativo grande de pessoas nesta modalidade de trabalho; 

b) uma experiência de voluntariado aparentemente bem sucedida; c) a 
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possibilidade de acesso ao cotidiano escolar, ao diálogo e acompanhamento 

das atividades dos voluntários e documentos referentes ao voluntariado.

Assim, busquei entender uma realidade de escola pública que 

funciona e oferece, se comparada a outras escolas da rede, um patamar de 

qualidade aparentemente diferenciado, levando em consideração que a escola 

é conhecida por suas conquistas e parceria com uma grande empresa 

internacional. Esta escola atendeu a todos estes elementos e me recebeu 

sempre de forma prestativa e simpática. 

A Inédito-viável é localizada num bairro próximo à empresa com a 

qual tem parceria. A escola atende desde a 1a. série do ensino fundamental a 

3a. série do ensino médio e conta com 1900 alunos aproximadamente, 41 

professores. Não é muito fácil precisar o número de voluntários na época em 

que coletei os dados, mas, pelo que pude contabilizar, foram mais de 60 

(sessenta). Com uma área de aproximadamente 1.600 m2, tem 15 salas de 

aula, um laboratório de informática, um laboratório de ciências, uma quadra 

poliesportiva, uma horta, uma biblioteca (em fase de organização à época da 

pesquisa). Atende aos moradores do bairro, notadamente pessoas carentes. É 

uma escola planejada arquitetonicamente, trabalho este realizado 

voluntariamente, o que dá a escola um ambiente muito agradável, organizado e 

bonito. Apesar das dificuldades relatadas de quantitativo de funcionários para 

manutenção é uma escola limpa. Possui dois colegiados que são a Unidade 

Executora e o Grêmio estudantil, este formado já ao final do período de 

observação. De acordo com os dados colhidos, percebi que a escola possui 

três modalidades de voluntariado: a) uma empresarial, com funcionários da 

empresa; b) uma com voluntários da comunidade através do Projeto Escola 
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Aberta; c) outra com a participação de mães e alunos voluntários nos dias da 

semana, que apresento no organograma a seguir. 

Oficinas

Projeto Escola Aberta

Biblioteca

Merenda

Limpeza

Sala de aula

Aulas de Reforço

Outros

Comunidade e
alunos

Núcleo de
Informática

Núcleo de
Educação Ambiental

Núcleo de
Educação Sexual

Programa de
Voluntariado Empresarial

Grupos Voluntários

Grêmio Estudantil

Unidade Executora

Dia-a-dia

Colegiados

Escola
Participação

Organograma 1 – Organograma das modalidades de trabalho 
voluntário na Escola Inétido-viável. 

Fonte: A autora (2003). 

2.6 – A chave: observação, entrevista e análise documental. 

Um dos simbolismos atribuídos à chave diz respeito às suas funções 

de “abertura e fechamento” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1997, p. 232, grifo 

dos autores). Entre outros, a chave traz, também, “o símbolo do mistério a 

penetrar, do enigma a resolver, da ação dificultosa a empreender, em suma, 

das etapas que conduzem à iluminação e à descoberta.” (p.233) 

Neste mapa, a chave representa à resolução do “enigma”, do 

“mistério”, a busca de respostas às questões propostas, os meios de “abertura” 

e “fechamento” dos dados. 
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Assim, meu trabalho se fundou no tripé da pesquisa qualitativa que 

desvela o fenômeno através de: 

Observação do cotidiano dos voluntários no ambiente escolar e 

algumas reuniões de voluntários fora da escola. Este período de observação 

que durou dois meses e meio aproximadamente, se constituiu como peça 

fundamental tanto para a escolha dos sujeitos entrevistados, quanto para uma 

aproximação maior do fenômeno. Segundo Ludke e André (2001, p. 26), 

A observação direta permite também que o observador chegue 
mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo 
das abordagens qualitativas. Na medida em que o observador 
acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode 
aprender a sua visão do mundo, isto é, o significado que eles 
atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. 

A riqueza da observação está em o pesquisador se fazer ao longo 

do tempo uma “mobília” a mais no ambiente, deixando todos a vontade para 

agir, tanto quanto possível, com naturalidade (JUREMA, 1999). Inicialmente, 

isso é muito difícil mas é com o decorrer do tempo, a depender também da 

postura do pesquisador, as pessoas vão naturalmente relaxando e deixando 

fluir sua cotidianidade. Foi assim que aconteceu comigo. A princípio 

deslocados, eu, voluntários e demais membros da escola, fomos dia após dia 

nos tornando confortáveis uns com os outros, fazendo com que, as ações, 

inicialmente mais contidas, fossem se afrouxando, se tornando mais naturais. 

Ao final de cada seção de observação, fiz registros escritos sobre as pessoas 

envolvidas, locais, aulas, além de reflexões, dúvidas e inferências. 

Segundo Minayo (2000) a observação é complementar, porém 

essencial para a pesquisa qualitativa. Por isso, optei por realizar também 

entrevistas semi-estruturadas com os atores escolares partindo do princípio 
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que tal instrumento possibilita uma análise bastante profunda e detalhada das 

falas destas pessoas e seu olhar sobre o fenômeno. Segundo a mesma autora, 

este tipo de entrevista oferece uma “profundidade incomparável em relação ao 

questionário”, além de “atingir regiões inacessíveis à simples pergunta e 

resposta. (MINAYO, 2000, p. 122)” 

Para Ludke e André (2001) uma entrevista bem sucedida oportuniza 

acesso a assuntos pessoais, complexos e permite o aprofundamento que não 

se consegue num questionário, por exemplo.

A entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações 
que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das 
informações desejadas. Enquanto que outros instrumentos têm 
seu destino selado no momento em que saem das mãos do 
pesquisador que os elaborou, a entrevista ganha vida ao se 
iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. (LUDKE; 
ANDRÉ, 2001, p. 34) 

Neste trabalho, entrevistei nove pessoas voluntárias e não-

voluntárias. Procurei selecionar pessoas que pudessem me apresentar 

perspectivas diferentes sobre o tema, por isso escolhi professoras, gestoras, 

voluntárias, mães, pessoas da comunidade, profissionais remunerados que 

trabalham para os projetos de voluntariado. Todas os nomes das pessoas 

citadas e entrevistadas serão identificados por nomes relativos a pessoas que 

caminham – Trilheiro, Peregrina, Andarilha, Caminhante, Caminheira, 

Caravaneira, Viajor, Viajante e Andante - procurando seguir o sentido da 

metáfora que adotei neste trabalho.

Foram diálogos muito ricos que ofereceram um outro grau de 

aprofundamento em relação à observação e que me permitiram registrar falas 

de extrema relevância para meu objeto de estudo. Algumas mais contidas, 
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outras mais soltas, todas as entrevistas trouxeram nas linhas e entrelinhas, 

dados e sentidos que ajudaram a construir a análise que se segue. 

Além da observação e das entrevistas, recolhi ainda uma grande 

quantidade de dados escritos sobre as atividades voluntárias para análise 

documental, tais como, o projeto político-pedagógico da escola, e relatórios de 

coordenadores dos núcleos, folders e livretos, etc. Estes documentos, embora 

nem sempre citados, foram de fundamental importância para a compreensão 

do fenômeno como um todo. Entre os documentos cito depoimentos recolhidos 

em questionários de avaliação preenchido por alunos. Para fins de 

identificação, estes serão chamados de Aprendentes seguido de uma letra do 

alfabeto que os diferencie. O sentido que pretendo adotar da palavra 

“Aprendente” é o da juventude do caminho. 

Segundo Ludke e André (2001) a análise documental é instrumento 

valioso no desvelamento de problemas pois se configuram como “fonte 

poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 

afirmações e declarações do pesquisador”. Além disso, são “fonte de 

informação contextualizada”, ao mesmo tempo em que “fornecem informações 

sobre esse mesmo contexto.” (LUDKE; ANDRÉ, 2001, p.39) 

Apresentado o mapeamento que esclarece as bases que 

fundamentaram teórica e metodologicamente meu trabalho, sigo adiante com a 

trilha local da Escola Inédito-viável que apresenta uma breve contextualização 

histórica da escola pesquisada. A apresentação desta trilha por eles percorrida 

se faz indispensável, visto que sem ela a análise dos dados colhidos ficaria 

prejudicada.



CAPÍTULO 3 – PÉ NA TRILHA LOCAL: 

o percurso do voluntariado na Escola Inédito-viável. 



“Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica.
[...] Todos os dias é um vai-e-vem. A vida se 
repete na estação. Tem gente que chega pra 
ficar Tem gente que vai pra nunca mais. Tem
gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai
e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem
gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e 
partir são os dois lados da mesma viagem”

Milton Nascimento e Fernando Brant 

Neste capítulo apresento mais uma trilha, um caminho que traz 

outras paisagens que nos ajudam a compreender o voluntariado nesta escola. 

Aqui, inicio a apresentação da análise dos dados colhidos na escola durante o 

período de observação, entrevistas semi-estruturadas e análise documental. 

Procuro organizar, descrever, compreender e interpretar os dados a que tive 

acesso para que seja possível o entendimento do fenômeno em questão. 

Quero destacar que se por um lado minhas questões de pesquisa 

são explícitas, sua resposta não se dá da mesma forma. Responder as 

questões que me pus exige o entendimento de um conjunto de acontecimentos 

que contextualizam o voluntariado. 

Desta forma, meu primeiro passo consiste em apresentar dados que 

tragam uma visão histórica dos acontecimentos mais importantes da escola 

para o entendimento do voluntariado. Isto me parece mais coerente na medida 

em que esta análise não se dá isoladamente, mas num contexto de 
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acontecimentos outros da história da própria escola. Estes dados aparecem no 

período de observação e principalmente nas entrevistas. No capítulo que se 

segue a este, destaco as repercussões do voluntariado desenvolvido na escola 

e sua relação com a comunidade escolar para, mais adiante, tecer 

considerações a respeito das mesmas. Assim, passo agora a apresentar a 

paisagem histórica local desta escola que  consiste num passeio por trilhas. 

3.1 – Trilha das mães colaboradoras. 

Inicialmente, procuro reconstruir o início dos trabalhos voluntários 

desenvolvidos na escola e, um dos que chama a atenção é o de uma das 

funcionárias responsável pela limpeza. Mãe de aluno, foi voluntária por dois 

anos desde a data de inauguração da escola. Se inscreveu na empresa que 

presta serviço de limpeza ao Estado e, posteriormente, foi efetivada 

funcionária.

Outro caso é o trabalho voluntário de uma mãe que foi o mais 

sistemático e que se estendeu por mais tempo. Esta mãe inicia sua 

participação na escola no ano de 1994 e fica até 2003. Neste período não 

havia outras modalidades de trabalho voluntário na escola a não ser o da 

comunidade. A mãe voluntária, chamada de mãe colaboradora, atuava 

principalmente na merenda e na limpeza. Auxiliava também com a manutenção 

da disciplina fora das salas de aula, ajudando por exemplo, no controle de 

entrada e saída de alunos no portão da escola. Nunca estabeleceu vínculo 

formal do trabalho voluntário que realizava e o impacto do seu trabalho se 

traduz na ajuda ao trabalho dos funcionários que, segundo depoimentos, são 

insuficientes para uma escola deste porte. 
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A gestão na época é, também segundo depoimentos, centralizadora.

“A prática dessa escola era outra. Uma coisa centralizada. O diretor 

aqui, o funcionário aqui. Cada um faça o seu. E tem aquela coisa do 

medo. O aluno não pode saber disso, o professor não pode saber 

disso.” (Andarilha);

“O trabalho antes era mais centralizado. Aquela questão de direção, 

equipe técnica que ia gerir os recursos e seria mais a direção: 

diretor, vice diretor. Era quem ficava com a questão do dinheiro. Ele 

mesmo resolvia o que ia se fazer na escola. Não era muito 

descentralizado. Ficava muito centralizado.” (Peregrina). 

O único Projeto Político-Pedagógico feito até o ano de 2002 é um 

documento superficial de quatro páginas. Segundo informações da gestão, foi 

elaborado pela direção e alguns professores para atender na época a exigência 

da Secretaria de Educação. Constituiu-se apenas numa formalidade cumprida 

e esquecida. Ao que tudo indica o ritmo democrático é lento, haja vista a 

própria concepção que se tinha de PPP.

3.2 – Trilha das mudanças à vista.

Esta trilha traz paisagens que mostram como característica principal 

uma parceria que a escola estabelece com o Instituto de Qualidade no Ensino, 

pelos investimentos financeiros feitos pela empresa com destaque na 

construção da quadra e pela implementação do Projeto Escola Aberta. Segue-
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se ainda a mudança da gestão e sua forma de atuar, o que causa também 

impacto no conjunto das ações desenvolvidas na escola. 

3.2.1 - IQE – Instituto Qualidade no Ensino. 

O IQE –– é uma organização não-governamental (ONG) cuja missão 

anunciada é “contribuir para a melhoria do processo do ensino e da 

aprendizagem nas escolas da rede pública, investindo na formação e 

valorização do educador e na relação da escola com sua comunidade, 

promovendo a cidadania.” (IQE, 2004)

Nesta escola, o IQE chegou em agosto de 1999 durante a gestão 

que antecedeu a atual. Sua atuação na escola consiste num programa de 

formação continuada de professores de 1a. a 4a. Séries do ensino fundamental 

I nas áreas de português e matemática. A implementação do projeto, 

entretanto, não se deu sem desconfianças e resistências. 

“Primeiro a gente não disse que queria. Depois nós começamos a 

comentar quando elas foram embora. Nós começamos a conversar. 

Será que a gente vai querer ou não? Será que vai dar certo? Depois 

a gente viu assim: sabe de uma coisa? A gente não tem nada a 

temer. Deixa vir. Se a coisa funcionar é até bom pra gente também.” 

(Peregrina)

Segundo o Plano Estadual de Educação (PERNAMBUCO, 2001, p. 

71), este projeto consiste numa
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experiência piloto de formação continuada em serviço, com 
vistas à elevação da qualidade do desempenho dos alunos [...] 
Essa experiência vem sendo executada pelo Instituto de 
Qualidade no Ensino de Pernambuco (IQE/PE) em articulação 
com as Secretarias de Educação de Pernambuco e da cidade 
do Recife e empresários pernambucanos, através da Aliança 
Empresarial Pró-Educação em Pernambuco.

Tal referência no Plano confirma que a escola não entende o projeto 

desenvolvido pelo IQE como parte da estratégia do Estado no que se refere à 

formação continuada. Confirma também que algumas pessoas da escola 

apresentam resistência quando o Estado atribui à parceria a tarefa da formação 

continuada, entendendo tal recurso como repasse de responsabilidades: 

“Tem uma escola que resiste ainda ao trabalho. O grupo de 

professoras de quinta ao ensino médio sempre achando que tão 

tirando a responsabilidade do Estado. O que é pro estado fazer a 

empresa vem e faz. Não foi uma coisa imposta. Foi feita uma visita, 

estudaram o ambiente da escola e perguntaram: vocês aceitam? 

Nós aceitamos porque o professor ele busca, realmente ele quer 

melhorar. Ele não tem oportunidade mas quando vem a gente não 

joga fora não.” (Andarilha) 

A questão que fica clara pelos depoimentos, é que o Estado não tem 

dado conta do programa de formação continuada de forma autônoma e cumpre 

suas premissas de parcerias estabelecidas no documento de reforma do 

Estado.
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Os educadores por sua vez, não entendendo o programa como 

governamental, o apontam como uma alternativa à insuficiência do que têm 

tido até então como formação continuada.

“O que nós estávamos buscando e a Secretaria de Educação não 

estava oferecendo era uma formação continuada diferente do que a 

gente tinha tido há muito tempo. Quando a gente chega numa 

capacitação da Secretaria de Educação é aquela mesmice. Vários 

textos que as capacitadoras decoram. A gente não tinha como dar o 

retorno depois. Apliquei na minha escola não deu certo ou deu certo. 

Por quê? Por que não deu? Ficava naquilo.” (Andarilha) 

Ao que tudo indica, nesta perspectiva trazida pela entrevistada, a 

formação de professores segue um modelo de “pacotes fechados de 

treinamento (definidos sempre por equipes de técnicos, experts e até 

consultores de empresas!) planejados de forma centralizada, sem participação 

dos grupos de professores envolvidos no processo de formação” (GENTILI, 

1996, p.54) dentro de uma proposta pedagógica que Gentilli chama de 

"pedagogias fast food" onde a formação é substituída pelo treinamento que 

deve ter como atributos a rapidez, a disciplina e a centralização do 

planejamento.

É assim que este autor diz que “formar um professor não costuma 

ser considerada uma tarefa mais complexa do que a de treinar um preparador 

de hambúrgueres” (GENTILI, 1996, p. 55), além de oferecer um cenário 
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preocupante onde uma loja McDnonald´s tem inquestionavelmente mais 

perspectivas que a escola pública. 

“Investimento em capacitação de professores a gente não tem. Em 

relação ao município você vai ver que eles têm um trabalho na área 

de capacitação muito maior do que os professores do Estado. 

Infelizmente o Estado não tem um trabalho de capacitação contínua. 

Ele não investe no professor.” (Peregrina) 

“As professoras reclamam que desde que Jarbas entrou dificilmente 

tem uma capacitação. Ao contrário da prefeitura. Então, isso muda 

muito a característica dos professores. A prefeitura investe mais em 

capacitação. Não estou puxando o saco de ninguém, mas é gritante 

a diferença.” (Viajante) 

Este projeto passa, assim, a suprir uma lacuna deixada pelo Estado 

em relação a formação de professores como se tivesse sido ofertado pelo 

terceiro setor. De fato, a implementação é feita por ele, mas funciona como 

uma das estratégias governamentais de resolução do problema da formação 

continuada. O impacto deste programa para a escola chama a atenção nas 

entrevistas. As mudanças mais efetivas e profundas ocorridas no cotidiano 

para as professoras de 1a. a 4a. Série, segundo suas falas, indicam ser 

provenientes deste programa de formação. Repercute de forma estrutural 

porque atua na formação. 
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“Foi uma oportunidade porque a gente tem oficinas e elas trabalham 

muito com o concreto. Então, daquela forma que elas fazem 

conosco é a forma como a gente vai poder passar para o aluno. A 

forma de aprender se tornou mais gostosa. Aprender com gosto. 

Porque a forma como a gente foi ensinada não foi tão gostoso. 

Porque de repente você no dia-a-dia vai caindo naquela rotina e 

você continua ensinando até como a dez anos, vinte anos atrás, 

como você fazia. O IQE deu essa oportunidade de nós aprendermos 

uma forma diferente de ensinar. Uma forma gostosa de se 

aprender.” (Peregrina) 

“A gente aprende muita coisa. Ele trabalha com a gente que é uma 

maravilha. Ele fez com que muita gente abrisse o que estava 

escondido, o que você não sabia botar para fora através da 

explicação, você agora coloca numa facilidade bem grande. Foi de 

grande ajuda e é de grande ajuda pra abrir a mente. Então o IQE 

trouxe o ensino hoje. Isso ajudou muito”. (Andante)

É importante destacar que nenhuma pergunta minha se direcionou a 

este programa de formação continuada, mas ao voluntariado. Todavia, esta 

temática surgiu no contexto do debate do voluntariado. Procurando saber se 

alguma coisa muda na escola com a presença dos voluntários, me deparei com 

as mudanças ocorridas em função da formação continuada. Por isto, a 

discussão gerada em torno do IQE revela que as mudanças necessárias à 

escola pública passam também pela formação continuada dos docentes



69

Outro dado que também aparece nas falas é relativo a auto-estima 

destes professores que se alterou em função não apenas da formação, mas 

dos resultados alcançados através dela. Os professores se sentem valorizados 

e isto, ao que tudo indica, modifica sua prática.

“Quando é investido algo na área do nosso trabalho e também é 

investido em nós como pessoa isso faz com que sua auto-estima 

melhore. Quando veio o IQE, veio algo para o próprio professor. Nós 

vamos ter uma formatura no final desse trabalho dos quatro anos 

que foram investidos aqui. Isso não aumentou a nossa auto-estima? 

[pergunta para si e para a professora ao seu lado]. Aumentou.”

(Peregrina)

“Aprendi muita coisa.” (Responde a professora) 

“Como é que eu digo a você auto-estima? É quando eu vejo o 

professor como você viu, ela dizendo assim: ‘melhorou muito pra 

gente’.”  (Peregrina) 

Além disso, outro dado relevante que aparece nos diálogos é a 

mudança de gestão que trato a seguir. 

3.2.2 – Nova gestão. 

Em 2000, a escola tem uma nova gestão. Ao que tudo indica, esta 

nova administração difere substancialmente da anterior no que diz respeito à 
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relação com a comunidade intra e extra escolar. As falas apresentam uma 

gestão mais aberta ao diálogo e a participação. 

“A prática da gente é totalmente outra. A gente é aberta. Não tem 

por que eu negar, a gente está com tanto. É isso. A dificuldade da 

gente é essa. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo comenta: 

ninguém nunca teve tanta liberdade de entrar numa sala de direção 

como a partir de quando a gente entrou.” (Andarilha)

“A gente já tinha um pensamento diferente. Mesmo que achassem 

que não era para ser descentralizado, na minha cabeça é 

descentralizado. Eu não tenho como sozinha resolver tudo em 

relação à escola.” (Peregrina)

A nova diretora e vice são professoras antigas da escola, moradoras 

da comunidade, eleitas, o que dá ainda mais legitimidade a sua atuação. 

Apresentam uma postura aberta ao diálogo e um empenho na solução de 

problemas e melhoria da escola como veremos ao longo do trabalho. 

Possivelmente por isso, o trabalho realizado, a partir de então, passa a 

repercutir na imagem da escola frente à comunidade criando um espaço de 

interlocução antes não existente, onde o respeito pela instituição passa a se 

estabelecer. É o inicio da criação de uma imagem mais positiva da escola, o 

que traz o impacto do respeito da comunidade pelos profissionais que nela 

trabalham e pela própria instituição como demonstra o depoimento que se 

segue.
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“Eu vim conhecer o Inédito-viável depois de nove anos de morar 

aqui, quando eu comecei a ouvir falar nas diretoras [da gestão atual]

e alguns trabalhos que estavam sendo feitos. A abertura que elas 

tinham. Eu antes não tinha o menor interesse em vir até aqui, mas 

eu comecei a ouvir falar do Inédito-viável de uma maneira diferente. 

Então eu comecei a despertar o interesse de vir conhecer a escola. 

Hoje em dia você quando escuta falar do Inédito-viável você ouve 

com respeito. Você respeita a escola. O dia dia aqui é 

impressionante. Você vê a seriedade, a responsabilidade, o 

interesse. Elas estão sempre em busca de melhorar o colégio, o que 

é muito raro numa escola pública. Elas vão a luta, procuram, são 

interessadas. São enérgicas na hora que devem ser, mas são muito 

simpáticas e agradáveis também. Abertas para o diálogo, para o 

entendimento. Não são aquelas pessoas que se colocam num 

pedestal e que ninguém tem acesso a não ser meia dúzia de 

pessoas. Eu as admiro muito. Digamos que o Inédito-viável pega 

que só visgo. [risos] Uma vez que você vem, você não consegue 

sair. Mas isso graças aos imãs que nós temos aqui. Eu considero as 

duas [diretora e vice] como imãs.” (Caravaneira)

Desta forma, impõe-se a reflexão de até que ponto o sucesso da 

atuação voluntária está ligado à gestão? Qual o papel da gestão na 

implementação, desenvolvimento e avaliação das ações voluntárias 

desenvolvidas na escola? Qual a relação entre a forma de gestão, autoritária 
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ou democrática, e a atuação voluntária na escola? E, nesta relação, como se 

agrega e define o papel do Estado em termos de sua atuação? 

Tais questionamentos são reforçados por estes outros depoimentos 

que apresentam e reforçam o anterior à respeito da importância da gestão, não 

apenas no que se refere a atuação voluntária, mas em relação a tudo que se 

pense, realize e avalie na escola. 

“Eu sou amiga do Inédito-viável porque eu simpatizo e abraço os 

propósitos da direção da escola. Quero deixar isso bem claro porque 

o que me despertou foi o trabalho da direção da escola.” 

(Caravaneira);

“Depois que a diretora e a vice entraram ali, melhorou muito o 

colégio. Porque não tinha o que a gente tem hoje. Eu não achava 

correto como é hoje não. Eu acho muito diferente. Eu não sei se é o 

jeito delas conviver com a gente. Elas dizem que não tem a gente 

como adulto, tem a gente como criança. Ela chama até às vezes de 

meus bebês porque qualquer coisa que a gente tem, qualquer 

problema a gente corre. Elas dão o maior apoio. Eu acho muito 

bonito o jeito carinhoso delas.” (Caminhante);

“Elas escutam todo mundo.” (Viajor). 
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3.2.3 – Mães voluntárias. 

A partir de então, uma nova paisagem de mães voluntárias surge 

nesta trilha. Ela se caracteriza principalmente pela mudança da gestão. Esta 

passa a solicitar mais das mães e alunos uma participação para ajudar na 

solução dos problemas emergenciais da escola. 

“Quando precisa chama ou a gente espera que elas se ofereçam. Eu 

nunca digo: hoje vai você pra cozinha. Elas chegam e dizem: hoje 

quem é que vai ajudar? Eu posso. Quando é pra varrer uma sala, 

quando a gente vai fazer um grande mutirão aqui de limpeza as 

mães, elas se oferecem porque sabem que nós só temos duas 

auxiliares. Então quando a gente vai fazer aquela geral mesmo na 

escola as mães fazem: eu vou, eu posso ir. Vem voluntariamente, 

mas parte de cada um. O que é que eles podem oferecer. Tem uma 

mãe que faz: Eu posso ajudar? Eu tenho a letra bonita eu vou ajudar 

Alda na secretaria. Vem uma semana, outra semana vem outra. 

Aqueles alunos mesmo que são mães de alunos e que concluíram 

os estudos ano passado quase toda noite tão aqui: ‘tem o que para 

fazer hoje?’ ‘tem o que para fazer hoje?’ É uma coisa que se tornou 

um rotineiro aqui dentro da escola. Tem sempre alguém oferecendo-

se pra fazer alguma coisa.” (Andarilha)

Esta participação é mais incentivada e não apresenta, por parte da 

comunidade ou professores, resistências. Um voluntário levanta a relevância 

que vê no envolvimento da comunidade na escola.
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“No início do movimento os próprios pais dos alunos se 

voluntariaram em proteger mais a escola, em fazer a limpeza, tirar a 

vegetação que tava lá crescendo, o mato. Os próprios pais dos 

alunos se envolveram mais com a escola. Eu acho que a escola 

tomou uma outra dimensão, um outro aspecto.” (Trilheiro) 

3.2.4- Parceria com empresa. 

Outra paisagem se revela ao longo desta trilha com base neste novo 

clima organizacional, com a nova gestão. Em parceria com o IQE, a empresa 

passa a apadrinhar a escola oferecendo uma atuação mais ampla do que 

apenas o financiamento do programa de formação que vinha sendo mantido. 

Assim, a empresa investe na estrutura física da escola.

Destacadamente, o investimento que mais provoca repercussões na 

escola e na comunidade como um todo é a construção da quadra poliesportiva. 

Segundo depoimentos, a quadra era um sonho antigo já solicitado a Secretaria 

de Educação, mas por critérios que a escola desconhece, não foram 

contemplados com a construção de uma. Os dados indicam que o Estado não 

oferece condições físicas adequadas às escolas e conseguir uma quadra é 

uma “sorte” num jogo onde se desconhece as regras.

“Muitas coisas que nós temos hoje foi porque eles [a empresa] têm 

muito mais facilidade em investir do que o próprio governo. Porque o 

Estado é muito grande e para suprir todas essas escolas, deixa 

muito a desejar. Então quando ele [funcionário da empresa]

perguntou se tinha algo que poderia se transformar em 
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aprendizagem para os meninos, a gente falou que queria uma 

quadra. Nem um ambiente para fazer uma festa nós tínhamos. Nós 

não temos um auditório na escola. Só que nossa escola não estava 

na lista das quadras que iam ser feitas. Tinham umas vinte escolas 

que iam ter essas quadras. Quais os critérios pra entrar na lista eu 

não sei.” (Peregrina)

É consenso, entretanto, que a construção da quadra provocou 

mudanças drásticas na paisagem da escola desde o aumento da auto-estima, 

até o incremento das atividades desenvolvidas no cotidiano. Todos os 

depoimentos, sem exceção, como os que se seguem, deixam isto claro. Todos 

os entrevistados apresentam uma postura diferente ao falar da quadra. Seus 

olhos, suas vozes passam um sentimento de orgulho e satisfação. 

“A construção da quadra é um fruto dessa aliança. Porque é uma 

quadra grande. Além de ser coberta é a melhor daqui da redondeza. 

Essa quadra era apenas uma quadra comum. Não era coberta. O 

pessoal entrava sem permissão fora do horário, finais de semana, 

livremente. E agora não. Porque é fechado, tem que ter uma pessoa 

que possa abrir e entrar com eles.” (Andante);

“Tem uma quadra que é uma maravilha. Antes não tinha essa 

quadra. Por isso que eu digo, depois que ela entrou se modificou 

tudo. Agora é uma quadra enorme. É uma maravilha.” (Caminhante); 
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“Os professores de educação física não tinham um espaço. Onde é 

a quadra era só um piso batido com duas traves, o muro era mais 

baixo. Hora de recreio pulavam aqui esses meninos que fumavam 

maconha. A disciplina melhora porque quando eles estão muito 

elétricos, desocupados a gente pede ao policiamento ou a um 

professor para aquele horário vago ele use a quadra. Final de 

semana a quadra está sendo usada pela comunidade. Se tem uma 

festa, agora não precisa estar limitado ao espaço que a gente tinha 

da cozinha.” (Andarilha);

“A escola tinha uma quadra que não é essa mesma quadra bancada 

pela Empresa, esse ginásio coberto. Era uma quadra muito ruim. 

Então o que é que acontecia? Eles estavam brincando, alguém 

perdia, jogava uma garrafa no meio da quadra para ninguém mais 

brincar. Ou senão saía, trocava tapa. Hoje eles não brigam dentro da 

quadra porque eles sabem que se brigarem vão estar suspensos por 

pelo menos um mês. Eu só tive uma incidência de violência dentro 

da quadra. Duas pessoas brigaram e eu suspendi. Se alguém brigar 

os outros ou apartam logo ou o próprio líder do projeto diz pára 

senão a gente perde o horário. E eles não querem mais perder 

porque agora a quadra não é mais aquela quadra nojenta, toda 

quebrada. É um ginásio. Ninguém quer perder o espaço.” (Viajor).

Neste sentido, resistências e riscos também existiram. Os 

professores, em especial, recebem a proposta de ajuda da empresa com 
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desconfiança acreditando que a disponibilidade financeira representa, na 

realidade, o interesse na isenção de impostos. O que se questionam é: qual a 

verdadeira intenção da empresa em investir na escola? Isto é demonstrado no 

depoimento que segue. 

“Vocês acham que a Empresa está ganhando o quê com isso? Vai 

querer ficar mandando aqui na escola. Algumas pessoas 

comentaram isso. Isso é bem imposto.” (Peregrina).

Em contrapartida, indignada com a omissão do Estado na resolução 

dos problemas da escola, a entrevistada aceita e justifica o acordo pelos 

ganhos imediatos e urgentes que a escola tem com a execução das obras 

físicas. Parece ser uma tentativa de transformar a indignação em ação para 

não deixar que o imobilismo tome lugar. 

“Eu digo: ótimo! Se for dinheiro de imposto, que bom que está vindo 

para cá! Que bom que esse dinheiro, ao invés de dizer que está 

construindo estrada, que não constrói ou que vai construir uma 

escola que não constrói, a gente está vendo que está aqui dentro. A 

empresa está ganhando alguma coisa? Provavelmente. Porque ela 

não vai ficar investindo sem ganhar. Ela pode até ganhar isenção de 

imposto. Que ganhe! Mas que invista!” (Peregrina)

Assim, as repercussões desta parceria da escola com a empresa se 

estendem ainda às relações da escola com a Secretaria de Educação. Os 
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entrevistados revelam uma maior abertura por parte da Secretaria quando 

mediada pela empresa e, em conseqüência disso, a escola passa a obter mais 

êxito nas suas reivindicações. O depoimento do voluntário que se segue 

levanta a hipótese que é confirmada, mais adiante, pelo depoimento da 

gestora.

“Eu acho que o fato de ter uma iniciativa privada indo na Secretaria 

de Educação, solicitando um apoio pra aquela escola e a própria 

escola indo lá não deixa de ser um reforço. O sentimento que eu 

tenho é que, talvez, a direção da escola tenha sido levada um pouco 

mais em consideração quando reivindica alguma coisa junto à 

Secretaria de Educação. A escola passou a ter um pouco mais de 

apoio. Eu não tenho embasamento completo pra falar sobre isso, 

mas o sentimento que eu tenho das coisas que eu vi acontecendo é 

que eles estão com mais respaldo da própria Secretaria de 

Educação. Mas isso precisaria ser confirmado com a direção da 

escola. Acho que a diretora da escola, chegando lá, depois do 

progresso, do investimento que houve na escola ela passa a ter um 

respeito diferenciado. Talvez tenha elevado o nível. Talvez tenha 

uma outra escola conhecida que tenha um status maior do que 

aquela escola e que ela tenha diminuído essa diferença. Eu imagino 

que exista. Eu nem conheço esse ambiente da Secretaria de 

Educação. Mas eu imagino que tenha alguma escola que tem mais 

poder, que tem mais ação, tem mais respaldo dentro da Secretaria 

de que outras dependendo de onde é a escola, do tamanho. Eu 
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imagino que exista uma diferenciação de atenção de uma e de outra. 

Eu acho que ela deve ter subido alguns degraus nesse aspecto de 

atenção. Isso é uma suposição minha.” (Trilheiro);

“Ele vai até hoje muitas vezes onde nós não entramos. Ele teve 

muito mais facilidade de conversar com Raul Henry [o então 

Secretário de Educação do Estado] do que nós que somos diretores 

de escola que era para ter facilidade de conversar com o Secretário 

de Educação, a gente não tem. Não é muito fácil de chegar até ele. 

E ele chegou. Muitas vezes ele foi conversar com o Secretário.”

(Peregrina).

Existe uma forte repercussão nas relações políticas entre Estado, 

empresa e escola, além de uma injeção de capital social na escola. Isto se dá 

na medida em que a escola passa desfrutar de benefícios oriundos da relação 

com a empresa. Segundo Bourdieu (1999, p. 67), capital social 

é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados 
à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 
institucionalizadas de interconhecimento e de inter-
reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação de um 
grupo, como conjunto de agentes que não somente são 
dotados de propriedades comuns (passíveis de serem 
percebidas pelo observador, pelos outros e por eles mesmos), 
mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. 
Essas ligações são irredutíveis às relações objetivas de 
proximidade no espaço físico (geográfico) ou no espaço 
econômico e social porque são fundadas em trocas 
inseparavelmente materiais e simbólicas cuja instauração e 
perpetuação supõe o re-conhecimento dessa proximidade. 
(BOURDIEU, 1999, p. 67, grifo do autor) 
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Embora a escola obtenha conquistas em função do capital social, o 

que acontece neste caso é que o educador se sente, e é de fato, 

desvalorizado, desprestigiado como revela a entrevistada a seguir. 

“Se disser que não ajudou, ajudou muito. A Empresa quando entrou 

para colaborar com a gente, basta eles... ele vai lá na Secretaria... é 

incrível isso, não é? Se eu for enquanto diretora, eles mandam eu 

aguardar. Mas quando o gerente da empresa vai enquanto empresa, 

rapidinho eles desenrolam aquilo que seria o meu direito, o meu 

dever de estar lá buscando.” (Andarilha);

“Então, não é que ele consiga a mais. Ele consegue o que é seu de 

direito...” [eu comento e ela complementa, a seguir]; 

“O que é seu de direito com mais rapidez. Se eu ligo para Empresa e 

digo: não está chegando isso. Simplesmente ele só dá um 

telefonema para o Secretário de Educação que isso aí eu acho até... 

é ridículo não é? Que dizer uma coisa que é obrigação deles, mas 

precisa estar levando um puxavanco de orelha de alguém que é 

importante, que a Empresa é uma potência para Pernambuco. Está 

entendendo? Então nós fomos conseguindo essas coisas.”

(Andarilha).

O educador constata seu desprestígio, se sente desempoderado 

visto que é destituído de sua função de gerir a escola pública e cumprir seu 
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direito e dever se lutar por sua escola a menos que se alie a alguém que lhe 

confira capital social. Este capital social injetado parte da valorização da 

empresa e não da escola, por isso, só funciona quando atrelado à atuação 

empresarial. Nesta perspectiva, afirma Bourdieu que 

o volume do capital social que um agente individual possui 
depende então da extensão da rede de relações que ele pode 
efetivamente mobilizar e do volume do capital (econômico, 
cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de cada um 
daqueles a quem está ligado. (BOURDIEU, 1999, p. 67) 

Portanto, alguns pontos importantes se revelam: Se o prestigio da 

escola e suas conquistas estão atrelados a existência de uma empresa que 

apadrinhe a escola e seja seu instrumento de valorização, o que acontecerá 

com a escola caso a empresa termine a parceria? Se as conquistas aparecem 

em função do prestígio empresarial, a existência de uma “escala” de prestigio 

entre as próprias empresas não coloca as escolas em vantagem ou 

desvantagem umas frente às outras? Como ficam as escolas “órfãs”? 

Respostas a estas perguntas são imperativo na democratização das escolas 

frente a sua relação com a Secretaria de Educação do Estado. 

Desta forma, com base neste “interação” entre empresa e Secretaria 

de Educação, por meio de um novo prestígio, a escola recebe uma verba do 

PME – Programa de Melhoria das Escolas. Segundo depoimentos, esta verba 

só chegou à escola por influência da empresa.

Mais uma vez a escola, com o auxílio da empresa, consegue em 

janeiro de 2002 que um grupo de três voluntários, um engenheiro, uma 

arquiteta e um tecnólogo, vão à escola e façam um levantamento das 

necessidades de reestruturação física da mesma. O relatório, que se comprova 
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com a inclusão de fotografias das instalações físicas da escola, apresenta uma 

realidade com muitos problemas relativos às passarelas, calçadas, colunas, 

vigas, paredes externas e internas, caixa d’água, rodapés, telhado, calhas, piso 

externo, portas, combogós, instalação elétrica, rede de distribuição, pintura, 

pátios, terreno e cozinha (CASTANHA; LAIS; VIEIRA, 2002). O estado em que 

se encontrava a escola não era apenas degradante e inadequado, mas 

perigoso. Os problemas relatados demonstram a falta de condições físicas 

adequadas e necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho escolar.

Segundo Freire (2001a, p. 33), 

Condições materiais condignas – salários decentes, as escolas 
conservadas, reparadas em tempo, agilização das medidas 
burocráticas indispensáveis ao bom funcionamento das 
escolas. Respeito aos educadores, aos educandos, a todos. 
Como, porém, revelar respeito às crianças, aos educadores, às 
educadoras, à direção da escola, às merendeiras, aos 
zeladores, aos pais, às mães, à comunidade local, se as 
escolas vão se deteriorando dia a dia, ameaçando a saúde, a 
paz de todos, apesar da insistência com que as diretoras 
solicitam durante meses o indispensável reparo da escola? 
Como ensinar e aprender com alegria numa escola cheia de 
poças d´água, com a fiação ameaçadoramente desnuda, com a 
fossa entupida, inventando enjôo e náusea? 
[...] Os mecanismos burocráticos que aí estão, o sem-número 
de papéis – um tomando conta do outro – a morosidade com 
que andam de um setor para o outro, tudo contribui para 
obstaculizar o trabalho sério que fazemos.

O financiamento governamental da reforma não cobria, entretanto, o 

acompanhamento de um engenheiro e arquiteto. Por isso, a empresa é quem 

acompanha estes trabalhos. Além do investimento na quadra, no investimento 

de capital social, na prestação de serviços voluntários de engenharia e 

arquitetura, a empresa arca com outros custos menores como, por exemplo, 

reposição de lâmpadas e a reforma da sala que é usada para as aulas de 

informática, além do ar-condicionado desta.
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Os depoimentos colhidos revelam uma “escola antes” e uma “escola 

depois” da reforma. Todos as falas que mencionam as alterações físicas 

realizadas e ressaltam o bem estar por elas produzido. 

“Não tinha esse espaço que tem agora depois dessa reforma. Tinha 

dia que a gente vinha dar aula, não conseguia porque todas essas 

salas eram entupidas de material que a gente não conseguia abrir. 

Entupiam as fechaduras. Depois foi fechando todas as laterais, 

botou portão, melhorou. Está diferente por causa da reforma. Antes 

a escola era o quê? Pintura e muitas pichações. E agora conseguiu, 

conversando muito, com conscientização, evitar essas pichações. 

Colocaram azulejo nas salas, quadro piloto que antes era o quadro 

de giz, fizeram essa pracinha para os meninos. Esse lixo na calçada 

que não tinha condições de passar. Quando se reuniu os pais, os 

professores e a comunidade para fazer esse lixo na esquina da 

escola pra ver se melhorava para as crianças terem acesso a 

calçada da escola porque era tanto lixo que não tinha. E, graças a 

Deus, melhorou. Tem dia que está muito cheio quando o lixo 

demora. Mas tem dia que ele chega e tem acesso a calçadinha. A 

última sala, até bomba soltavam. Os combogós da última sala são 

fechados já por conta disso. Reuniram os professores e fechou os 

combogós. Eu acho que muda o visual da escola. É uma elevação 

para nós professores, educadores que a escola está com outra 

imagem da do início.” (Caminheira);
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“Agora que o ‘Colégio Pousada do Caminho’ está conseguindo 

também, mas eles não têm uma quadra de esportes, um espaço de 

lazer, uma praça como nós temos. Eles não têm o investimento que 

nós recebemos. Estruturalmente, é daqui do bairro a escola mais 

bonita. A Empresa foi uma verdadeira mãe para a escola. O 

investimento atraiu os olhares da comunidade toda para a escola. 

Nossa escola é a única que, por exemplo, se você estiver no Ibura, 

você vê a escola por conta da nossa quadra. Ela é referência.”

(Viajor);

“Mudou o colégio. Foi pintado. Pintaram o colégio. Ajeitaram as 

cadeiras. Tudinho. Eram umas cadeiras acabadinhas. Está tudo 

modificado.” (Caminhante); 

“Você sente que eles gostam da escola. Claro! Quem é que gosta de 

um ambiente escuro, sujo? Quem gosta? Ninguém. Então quando 

você vê outras pessoas até que são de fora da própria Secretaria 

que chegaram aqui... ‘essa escola é tão gostosa’. ‘Por mim eu ficaria 

aqui fora só olhando nessa pracinha que tem aqui’. Você veja que os 

alunos demoram demais a sair daqui. O menino estuda de manhã e, 

se você deixar, ele passa o dia na escola. ‘Eu prefiro ficar aqui do 

que na minha casa. Tia, deixa eu ficar aqui só um pouquinho’. 

(Peregrina)
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Confirmam que um ambiente mais limpo, adequado àquilo a que se 

presta, provoca mudanças, como afirma Freire (2001a), não apenas no corpo 

mas, também, na alma da escola. Fruto da ação privada ou governamental, 

não é isto que se discute no momento, provoca mudanças dramáticas. 

3.2.5 – Projeto Escola Aberta. 

O Projeto Escola Aberta é mais uma paisagem se descortina na 

caminha por esta trilha. É uma parceria da Secretaria de Educação com a 

Unesco e conta atualmente, segundo informações do website

(www.projetoescolaaberta.com.br), com mais de 450 escolas conveniadas. As 

atividades desenvolvidas acontecem aos finais de semana e tem sua 

programação definida pela própria escola. Os trabalhos oferecidos são 

realizados por voluntários que são chamados de oficineiros. Cada escola tem 

um coordenador responsável pelo Projeto na escola, que através de 

contratação temporária, recebe 180 reais mais uma verba de 180 reais 

mensais para manutenção de material necessário às atividades. É o 

coordenador que “gerencia as oficinas” e “divulga o projeto dentro de sua 

comunidade para trazer os jovens à escola nos finais de semana.” 

(PROJETO..., 2002) 

É parte da filosofia do projeto que os diretores da escola não fiquem 

alheios ao projeto uma vez que “são eles que indicam os coordenadores e 

administram o recurso que é pago pelo Projeto para a compra de material a ser 

utilizado nas oficinas” (PROJETO..., 2002). 

São objetivos do Projeto: 
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Abrir espaços de lazer, cultura e esportes para os jovens;
Tornar a "escola na comunidade" em "escola da comunidade";
Utilizar a escola e espaços alternativos nos finais de semana, 
proporcionando atividades recreativas de forma educativa e 
prazerosa, envolvendo jovens na faixa etária entre 15 e 24 
anos, colaborando para a construção de uma Cultura de Paz;
Incentivar a cultura popular local através de técnicas artísticas 
e ações. (PROJETO..., 2002)

Seguindo a afirmativa de Gadotti (2000, p. 61) que diz ser a escola 

“um local à disposição da comunidade, não apenas para assimilar uma cultura 

escolar elaborada, mas para, aí, elaborar a sua própria cultura cívica e 

popular”, este projeto apresenta, desta forma, oportunidade significativa para a 

comunidade intra e extra escolar.

Nesta escola, o Projeto Escola Aberta se instala sob o mesmo clima 

de medo e resistências. O principal argumento é que o Projeto por ser aberto a 

comunidade, e não apenas aos alunos da escola, põe em risco o patrimônio 

público já mantido a duras penas. 

“Logo de início, nós tivemos um certo temor. Porque final de semana 

a direção não está na escola. O que a gente temia era quem ia 

entrar na escola. Porque a gente tem uma série de materiais aqui 

que se de repente a escola for arrombada e levarem esse material 

vai fazer muita falta. E a questão do próprio prédio, depredação. A 

gente tinha muito medo em relação a essa questão de pichação. E 

também tinha uma oficina de skate que eu acho um verdadeiro 

terror, skate. Porque eles desciam essas rampas com skate, quem 

tiver na frente sei não, acho que nem enxerga.” (Peregrina) 
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Quem participa do projeto, por sua vez, se defende afirmando que 

existe fiscalização suficiente para que a depredação do patrimônio não ocorra. 

Este impasse é visto como um entrave. 

“O colégio é pichado a semana todinha. Quando chega na segunda 

feira, porque passou-se o final de semana, quem pichou foi o 

pessoal do Projeto Escola Aberta. Mas não tem como. Porque eu 

tenho uma fiscalização grande, tem os vigilantes. As vezes vem 

alegando que a gente quebra quadra, que a gente quebra isso, que 

a gente quebra aquilo. As salas estão sujas. Tem esse problema. É 

o contra que nós temos”. (Viajor) 

O real impasse no que se refere à depredação se deve a quem arca 

com os reparos. Segundo o depoimento que se segue, a escola se vê num jogo 

de repasse de responsabilidades e receia perder as conquistas já alcançadas. 

Mais uma vez, a fala da pessoa entrevistada revela a falta de confiança na 

atuação da Secretaria de Educação nos reparos necessários. 

“A Unesco não se responsabiliza pela deteriorização do prédio. Ela 

mantém o Projeto funcionando, agora quanto ao prédio para manter 

ele como está seria via Secretaria. Mas quem é da Secretaria que 

vai estar aqui dentro para ver isso? Quando é que a gente vai 

chegar na Secretaria e dizer: a escola está depredada por causa do 

Escola Aberta. Cadê o recurso para nós fazermos uma reforma? 

Não tem. Então a Unesco joga para Secretaria, a Secretaria por sua 
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vez não tem como fazer essas reformas. Mas eu conversei muito 

com o coordenador, que ele procurasse ver o que estava 

acontecendo na escola. Até agora a coisa está melhorando. 

Ultimamente está tendo um controle melhor sobre essa situação. 

Mas o Projeto é bom. Inclusive ontem os próprios [funcionários] da 

Secretaria leram [um cartaz do Projeto com as atividades 

desenvolvidas] e viram: ‘isso aqui tudo funciona?’ Funciona.”

(Peregrina)

Embora o Projeto afirme que “para o funcionamento adequado das 

atividades da escola nos finais de semana para as comunidades, é 

imprescindível que haja dedicação e empenho por parte dos Coordenadores e 

Diretores” (PROJETO..., 2002), no que se refere a relação do Projeto com a 

diretoria da escola, há algumas dificuldades de comunicação entre eles. 

Por um lado, o gestor que já cuida da escola durante a semana, se 

vê imbuído da tarefa de gerir também o que ocorre na escola no final de 

semana, embora não seja remunerado para estar nela neste período. De certa 

forma, os gestores são impelidos ao trabalho voluntário nos finais de semana 

sem que lhes tenha sido consultado se desejam ou não assumirem esta tarefa. 

As dificuldades passam, portanto, por um problema de estruturação do próprio 

Projeto que implica numa ampliação de carga-horária de trabalho dos gestores 

no final de semana, sem remuneração. 

“De acordo com o que eu conheço porque nem sempre eu venho. 

Sábado e domingo eu tenho que ser totalmente esposa, mãe porque 
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senão, eu perco o marido [risos]. Quando posso, eu venho aqui.”

(Andarilha);

“Nunca. Só vieram uma vez. A diretora só foi uma vez pra ver o 

Projeto Escola Aberta. Ou por exemplo, como esse final de semana, 

teve uma caminhada pela paz. Eles foram não no Projeto Escola 

Aberta, mas já que teve a caminhada pela paz apareceram.” (Viajor); 

“Eu nunca participei, nunca vim nem ver como é o Escola Aberta. 

Mas pelo que a gente sente está muito solto. Deixa a desejar, não 

está muito legal o Escola Aberta. A gente diz que essas pichações 

são uma falta de um melhor acompanhamento dos alunos que vem, 

as pessoas que vem de fora. Eu acho que eles estão sendo mal 

acompanhados. Não sei. Eu não posso dizer a você porque eu 

nunca participei do Escola Aberta.” (Andante). 

No que se refere ao objetivo que propõe o “envolvendo jovens na 

faixa etária entre 15 e 24 anos, colaborando para a construção de uma Cultura 

de Paz” (PROJETO..., 2002), os indícios apontam que o projeto não atua na 

diminuição da violência em si, mas no estabelecimento de um espaço de 

neutralidade como veremos no capítulo seguinte. 

“A Unesco coloca manchetes que diminui a violência, não é verdade. 

Não diminui não. Sabe por que não diminui? Porque no momento 

que ele está aqui na escola tudo bem ele não está matando, ele não 
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está bebendo. Mas quando ele sai daqui o primeiro boteco que ele 

entra, ele vai.” (Andarilha); 

“Eu não tenho dados pra dizer que eles tenham deixado. Ninguém 

nunca chegou para mim para dizer assim: o Projeto Escola Aberta 

mudou minha vida em termos de entorpecentes. Eu tento fazer um 

trabalho mais na parte psicológica, na parte religiosa. Um abraço 

amigo, um apoio para ver se ele consegue ser resgatado. Apesar de 

Marx ter dito que a religião é o ópio do povo, eu ainda acredito que a 

religião é um grande regulador social de marginalidade. A questão 

da auto-crítica, do próximo, do amor ao próximo, do amor a si 

mesmo.” (Viajor) 

3.3 – Trilha de novas paisagens. 

Outras paisagens, todavia, surgem em outras trilhas. Elas se 

referem à implementação de um programa de voluntariado empresarial e a 

modificações na forma de atuação voluntária das mães e de alunos. 

3.3.1 – Programa de Voluntariado Empresarial. 

O programa de voluntariado empresarial implementado na escola faz 

parte do conjunto de ações que compõe o programa de responsabilidade social 

da empresa parceira e se segue à implementação do programa de formação 

continuada e dos investimentos financeiros.
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“A idéia do trabalho voluntário surgiu através do IQE. Esse programa 

é mantido pelas empresas. Então, a nossa escola foi escolhida pela 

Empresa para que ela fosse a madrinha da escola. Através da 

Empresa a escola recebeu um programa de voluntários. Todas as 

mudanças começaram a partir do IQE. Porque se o IQE não tivesse 

sido implantado nessa escola, nós não teríamos a ajuda Empresa, 

não teríamos voluntários.” (Andante) 

Segundo uma das funcionárias da empresa com quem conversei, a 

empresa decidiu investir no seu entorno, escolheu a escola por achar que ela 

repercutiria na comunidade, atingindo um grande número de pessoas. No 

entanto, diz que “não vão focar lá para sempre”. A idéia é estruturar a escola 

para que ela se auto-sustente nos moldes em que está para que eles possam 

se instalar em outra escola e beneficiá-la. Diz que a entrada da empresa na 

escola foi uma “entrada responsável” e que a saída também precisa ser uma 

“saída responsável”.

Uma das pessoas entrevistadas acrescenta:

“Eles fazem esse trabalho de responsabilidade social, que agora 

está muito em alta dentro das empresas, essa questão da 

responsabilidade social. Então, eles estão investindo nesse projeto”. 

(Peregrina)

Ao que tudo indica, a filosofia que permeia o conceito de 

responsabilidade social é o de melhoria do entorno da empresa, o que, ao 
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mesmo tempo, traria como repercussão a formação da imagem de uma 

empresa de qualidade. 

Inicialmente foram implementados os núcleos de Informática e 

Educação Sexual em 2002 e o núcleo de Educação Ambiental em 2003. Desta 

forma, no ano de 2003 o programa atuou em três núcleos e foram estes os que 

observei: Informática, Educação Sexual e Educação Ambiental. 

O impacto geral da proposição de um programa de voluntariado 

empresarial na escola surge mais uma vez num contexto de resistências e 

riscos. Os professores, principalmente, revelam um alto grau de desconfiança 

em relação a entrada da empresa na escola, sugerindo que esta seria uma 

estratégia velada de privatização do ensino público. 

“Vamos lançar a proposta para o grupo de professores. A gente não 

vai chegar com o grupo de voluntários dentro da escola, chegar e 

impor. Alguns professores mais radicais, criaram a idéia de que 

voluntário na escola era uma questão da Empresa querer privatizar. 

Que essa estória de voluntário não existe. Que estaria tirando a 

obrigação do governo. Aquela coisa toda. A gente fez: não vamos 

desistir. O que foi que aconteceu? A Empresa organizou um trabalho 

com o Recife Voluntários [ONG] que veio para cá, deu uma 

capacitação com professores, com alunos. Aqueles professores que 

estavam irredutíveis já começaram a ficar mais maleáveis, mas não 

mudavam de opinião. Mas também não disseram assim: não. Não 

vamos. Vamos proibir. Uns dois ou três que fazem parte do sindicato 
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dos professores achavam que a gente estava tirando a 

responsabilidade do governo.” (Andarilha); 

“Uma das coisas que se teve temor... alguns professores em relação 

a essa questão da Empresa estar aqui dentro era porque “eles vão 

mandar na escola”. “vai acabar que a gente vai terminar saindo 

daqui e eles vão colocar é voluntário aqui dentro para ensinar”. 

“Então, não vai mais precisar de professor”. E isso foi uma das 

coisas que nós esclarecemos, sentamos com a Empresa e 

dissemos: vocês sabem até onde podem ir. A gente vai dizer: vocês 

só podem ir até aqui. Passando disso, não pode.” (Peregrina) 

Todavia, passado o impacto inicial de desconfiança, a escola passa 

a se sentir valorizada na medida em que a empresa é premiada pelos projetos 

desenvolvidos na escola. O impacto que a premiação tem para a empresa, 

passa em certa medida para a escola, prova de que o educador necessita 

também, dentre outras coisas, reconhecimento do trabalho que realiza anônima 

e cotidianamente nas escolas. 

“Esse projeto que foi feito aqui na escola, eles ganharam um prêmio 

com relação a isso e nós fomos para receber essa premiação. E a 

gente se sente também muito feliz porque, na realidade, nós fizemos 

parte do projeto. Porque o projeto em si, só no papel não funciona. 

Ele tem que ser utilizado por pessoas. E foi utilizado aqui e graças a 
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Deus foi muito bom para eles e para os alunos também.”

(Peregrina);

“A Educação Sexual foi feita ano passado deu muito certo, voltou 

esse ano. Tanto é que a Empresa ganhou um prêmio, a nível 

nacional, com ele.” (Andarilha). 

3.3.1.1 – Núcleo de Informática. 

O núcleo de voluntariado em informática é feito em parceria com 

uma organização não-governamental, o CDI – Comitê para Democratização da 

Informática. Através desta ONG escolas de informática são instaladas em 

comunidades carentes.

De acordo com o website da ONG (www.cdi-pe.org.br), este projeto 

de informática se dirige ao “ensino técnico aliado a temas da realidade local.” 

Além disso, esclarece que pelo uso da linguagem digital o “conteúdo didático 

provoca a construção da cidadania através de discussões envolvendo temas 

como direitos humanos, sexualidade, não-violência, ecologia e saúde.” 

(COMITÊ..., 2004) 

Cada escola, conhecida como EIC – Escola de Informática e 

Cidadania -, recebe doações de computadores e funciona com o trabalho de 

voluntários, chamados de educadores, que dão as aulas por módulos que 

comportam diferentes ferramentas. O CDI oferece aos voluntários um 

treinamento técnico, referente ao uso dos softwares e um treinamento 

pedagógico, referente ao como trabalhar cidadania e informática. 
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No caso da Inédito-viável, uma EIC foi instalada dentro da escola 

com doação de computadores pela empresa parceira. Ela também arcou com a 

reforma da sala, o ar-condicionado e com os custos de manutenção dos 

cursos. Nas outras EIC’s, em geral, se cobra uma taxa de aproximadamente 

R$ 5,00 por módulo para esta manutenção. Os voluntários da EIC da escola 

Inédito-viável são todos funcionários da empresa. Para o ano de 2004 existe 

um projeto de capacitação de pessoas da própria comunidade para que atuem 

voluntariamente como educadores. 

“Ele veio nos oferecer esse pequeno laboratório que contém cinco 

computadores mas era para trabalhar informática a serviço da 

cidadania. Não era a informática pela informática. Eles fariam um 

trabalho conjunto para que os alunos tivessem acesso a essa 

tecnologia avançada, mas que fosse atrelado à cidadania.“

(Peregrina)

São em geral dez alunos por turma o que faz com que eles 

trabalhem sempre em dupla dividindo o computador. O que acontece é a 

divisão de tarefas e do tempo de uso do computador. Freqüentemente os 

alunos se ajudam e, por isso, aprendem uns com os outros. No período de 

observação na escola, acompanhei o trabalho de duas turmas, algumas 

reuniões de voluntários e tive acesso a fichas preenchidas pelos próprios 

alunos avaliando os voluntários, o curso e a si mesmos. Mais uma vez o que é 

possível perceber como impacto inicial é que a escola recebe o projeto com 

resistências. A aceitação entre os professores, em especial, não foi consenso. 
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“Então, logo que ele nos ofereceu, nós aceitamos porque a gente 

precisa, principalmente para os alunos do terceiro ano. Para que 

eles não saiam da escola sem ter acesso a esse tipo de material.”

(Peregrina)

Um voluntário dá um depoimento esclarecedor no sentido de 

compreender melhor como esta atividade foi recebida pela escola quando 

relata sua primeira aula. Fala da descoberta de um conflito e, a partir dele, 

como resolveu a questão. 

“Primeira aula uma surpresa que eu vou chamar de desestimulante e 

desagradável. O que tinha chegado para nós foi que os professores 

tinham ficado chateados porque não estavam incluídos nesse 

programa de voluntariado e que eles reivindicaram que gostariam de 

fazer isso. Minha grande surpresa na primeira aula é que a realidade 

não bateu com esse discurso que tinha vindo de que eles tinham 

reivindicado e queriam de todo jeito, que estavam extremamente 

motivados. Então, cheguei achando que estava todo mundo na 

ansiedade, aguardando para ter a primeira aula. Me apresentei e 

pedi para que cada um se apresentasse, o que eles esperavam e as 

respostas foram, predominantemente, que ‘não tinha interesse’, 

‘estava ali obrigada’, ‘não tinha a menor vontade’, ‘não queria nem 

saber de computador’, que ‘não gostava de nada disso’. Foi meio 

que uma ducha de água fria. Um negócio meio... ‘Estou aqui 

obrigado’. ‘Nem pense que eu estou aqui porque quero’. ‘Estou aqui 
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sem o menor interesse de fazer isso’. Isso foi o que predominou com 

algumas exceções. Em especial, uma das professoras disse: ‘Tenho 

raiva de computador e não gosto de quem gosta’. [risos] Mas ela é 

uma pessoa extremamente espontânea que diz o que vem na 

cabeça na hora. Ela é uma pessoa bastante reivindicadora. Então, já 

estava ali meio que o pessoal disse: ‘Vai ter para os professores, é 

importante que todos vão’ Eu não sei como foi o mecanismo 

internamente, como eles foram convidados ou se foram 

espontâneos. Pelo visto não, não é? Para dar um depoimento desse, 

acho que não. Então, já entrou meio que: ‘Eu sou professor e não 

quero nenhum professor me ensinando’ Bom, toquei o barco na 

primeira aula. Na segunda aula ela foi, entrou reclamando e tal, mas 

já participou melhor e, a partir daí, ela começou a demonstrar mais 

interesse e a pular na frente e a querer fazer mais e mais e já ia para 

a parte seguinte.” (Trilheiro)

Uma professora dá sua versão da implementação das aulas de 

informática e revela um certo incentivo para participarem. 

“Não sei se foi exatamente um convite mas houve uma parte, uma 

abertura para aqueles professores que quisessem ou não participar 

da informática. Quem quisesse poderia se candidatar e ser um aluno 

da informática.” (Andante) 
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No entanto, por parte dos alunos a aceitação é unânime, mesmo 

naqueles que tem alguma crítica ou sugestão de mudança. A repercussão do 

curso é muito positiva e os alunos gostam muito. Segundo o Aprendente A, por 

exemplo,

“As aulas são ótimas, educativas e muito informativas.” (Aprendente 

A)

Alguns alunos demonstram superação de expectativas em relação 

ao curso e expressam agradecimento pela oportunidade de o freqüentarem. 

“Gostei muito das aulas pois as instrutoras dão aulas bem 

esclarecedoras. O curso de informática está bem mais do que eu 

esperava. Desde já eu agradeço pela oportunidade.” (Aprendente

H);

“Acho que é ótimo esse curso. Obrigada por oferecerem a nós um 

ensino de boa qualidade e uma educação. Vocês merecem 

parabéns!” (Aprendente S). 

Até quem não participa do curso dá boas referências e revela 

vontade de ter contato com a informática. Perguntando a Caminhante dos 

trabalhos voluntários desenvolvidos na escola, o que as pessoas mais 

gostavam na escola, ela me responde:
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“Eu acho que mais é a computação. Eu acho que é uma coisa 

interessante. Eu não faço, mas sou louca para aprender 

computação.” (Caminhante) 

3.3.1.2 – Núcleo de Educação Sexual. 

O núcleo de Educação Sexual é um projeto da empresa 

desenvolvido nacionalmente e, por isso, estruturado em São Paulo. No ano de 

2002 aconteceu apenas na Inédito-viável com 2o e 3o anos com palestras sobre 

AIDS.

“Foi algo que eles nos ofereceram na área de doenças sexualmente 

transmissíveis. Eles chegaram aqui falando sobre Aids. Como pega 

ou não se pega. Como é o tratamento. Colocaram numa linguagem 

que pudesse chegar até eles [os alunos]. Os voluntários que fazem a 

palestra na sala são capacitados lá na Empresa. Depois é que eles 

vêm para passar nas salas de aula. A partir de quatorze anos, 

quinze anos, é que eles começaram a passar nas salas de aula.”

(Peregrina)

No ano de 2003 o projeto foi ampliado para outras escolas. Na 

Inédito-viável, foi ampliado para da 5a série ao 3o ano, com os assuntos: AIDS 

e gravidez na adolescência. O assunto gravidez precoce foi solicitado pela 

escola, justificado pelo alto índice de alunas de 4a. e 5a serie grávidas. Esta 

solicitação foi repassada para São Paulo que organizou a palestra e o material.
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“Eu conversei sobre a questão que nós tínhamos uma comunidade 

que as meninas e os meninos entram numa vida sexual ativa muito 

cedo. Meninas de treze anos que, mesmo não engravidando, já tem 

uma vida sexual ativa. Lance, como elas dizem. ‘Só tive um lance’. E 

por esse lance é que uma delas da quarta série está grávida. O 

menino tem dezeseis anos e ela falou que ele vai assumir. [risos]

Meu Deus, como é que ele vai assumir? Por isso, eu pedi: 

acrescente mais falando sobre gravidez precoce. Não na questão do 

incentivo, de dizer assim: você quer fazer faça, desde que use 

camisinha.” (Peregrina) 

A coordenação do núcleo de Educação Sexual é feita por um grupo 

de quatro pessoas da empresa que também coordenam os demais núcleos do 

projeto de voluntariado empresarial. Os de Educação Ambiental e Informática, 

por serem mais sistemáticos, acabaram por exigir uma coordenação específica 

para cada um. Os voluntários são treinados por uma equipe composta por um 

médico e duas assistentes sociais. Não foi mencionado acompanhamento 

pedagógico neste núcleo. 

O trabalho desenvolvido em Educação Sexual consiste em uma 

palestra dadas por uma dupla de voluntários que passam por todas as séries 

do ensino fundamental II e ensino médio. A palestra dura, em média, uma hora. 

Nas entrevistas os depoimentos são a favor do projeto, passando a 

idéia de que a iniciativa é positiva. 
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“O que dá certo, que deu muito certo foi o Educação Sexual. O que 

as vezes mudava era que o quantitativo de alunos, uma vez ou 

outra, planejava sétima série aí naquele dia por alguma... ou até por 

esquecimento de alguém liberaram a turma. Aí o voluntário chega. 

Cadê a turma? Veja se não tivesse planejamento, como é que ia 

fazer? A gente ia para aquela grade e na próxima semana você iria 

para a oitava. A oitava está aí? Está. Então, hoje como a sétima não 

está você vai para a oitava e na próxima você vai para a sétima. Não 

deixa de acontecer.” (Andarilha);

“O que eu escuto as pessoas comentarem é que isso é uma 

maravilha. Porque aí está acontecendo o quê? Uma aprendizagem 

para os alunos.” (Caminhante). 

3.3.1.3 – Núcleo de Educação Ambiental. 

O núcleo de voluntariado em Educação Ambiental é um projeto 

também nacional e que parte da matriz da empresa em São Paulo sendo 

adotado em outras quatro cidades. Foi pedagogicamente estruturado por uma 

empresa terceirizada, especialista em projetos educacionais. Tem, portanto, 

um trabalho pedagógico terceirizado. Existe uma representante da empresa em 

Recife que atua como coordenadora do projeto. Existe uma coordenadora em 

São Paulo, a quem ela responde. 

Em Recife, o núcleo atende a vinte e uma escolas. Cada escola 

conta com um ou dois voluntários. Na Inédito-viável ficaram inicialmente duas e 

depois uma voluntária no período por mim observado. Estes voluntários 
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trabalham com apenas uma sala em cada escola e têm o auxilio da professora 

durante as atividades. Seu trabalho consiste em dar uma “aula” sobre temas 

ambientais que dura cerca de uma hora. Acompanhei o trabalho deste núcleo 

indo às capacitações dos voluntários e observando algumas aulas na escola. 

Alguns dias antes da aula do voluntário, a professora prepara os 

alunos para a atividade introduzindo a temática a ser trabalhada e, 

posteriormente, seu papel consiste em dar continuidade a mesma. O trabalho 

com as demais classes é realizado pela própria professora titular que também 

recebe o material do projeto e tem reuniões com a coordenadora para 

orientação. As salas beneficiadas são do ensino fundamental I. No caso da 

Inédito-viável, uma primeira série. O projeto assumiu também um trabalho de 

uma horta já iniciada na escola. 

Há encontros quinzenais com os voluntários, mas nem sempre todos 

comparecem. O material entregue aos alunos contém um caderno de desenho, 

uma caixa de lápis cera e lápis preto. O material dos professores contém uma 

câmera tipo descartável, um livro do professor, dois cartazes, fichas de 

atividades que são os planejamentos das aulas. O voluntário e o professor 

recebem um livro do voluntário e do professor, respectivamente, com 

orientações. Todo o material é colorido, com boa programação visual e de boa 

qualidade, exceto pelos lápis de cera que, porque finos, quebram facilmente. 

3.3.2 – Mães e alunas voluntárias.

A próxima paisagem que se descortina em relação às mães 

voluntárias na escola representa um momento de conflito. Surgem denúncias 
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de que elas estariam levando merenda para casa e, por isso, são afastadas do 

trabalho que realizavam. 

“Nós tínhamos duas mães na cozinha. Aí deu uma parada agora 

porque surgiram algumas conversas e até que eu apure realmente... 

Porque são pessoas muito pobres. Eu ouvi comentários que essas 

mães estavam tirando e levando. Até se elas tirassem do que estava 

sobrando e levasse, dissesse para a gente, até aí a gente contorna. 

Mas eu soube que a parente de uma, parece que ela levava daqui. 

Não tenho certeza. Tirava daqui, dividia com a prima. Parece que 

brigou com a prima [risos]. A prima veio aqui e falou comigo. Eu 

disse: a senhora vai provar. Aí, ela sumiu. Então, eu pedi para as 

mães darem um tempo na cozinha.” (Andarilha)

Todavia, tais denúncias vêm apenas formalizar o que todos já 

tinham conhecimento. Ao que tudo indica, a escola não desconhecia por 

completo a atitude das mães, mas diante dos acontecimentos opta por lançar 

um novo modelo de voluntariado para mães e comunidade em geral. Neste 

novo modelo, os voluntários são alunos e alunas, muitas são mães que 

estudam à noite. As atividades são pontuais e não mais sistemáticas. 

“Então, eu estou usando as alunas/mães. Porque elas são mães e 

também são alunas da escola. Elas sabem do problema que a gente 

está enfrentando sem merendeira. Então voluntariamente mesmo. 
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Elas chegam mais cedo e vão para a merenda com a gente. E não é 

fixo.” (Andarilha)

Desta forma, delineadas algumas paisagens que compõe as trilhas 

locais da Escola Inédito-viável, passo, no capítulo que se segue, a tratar das 

repercussões das ações voluntárias e sua relação com a comunidade escolar. 



CAPÍTULO 4 – A CAMINHADA PASSO A PASSO. 



“OS DEZ MANDAMENTOS DE UM 
CAMINHADOR: 1 - Nunca medir a distância; 2 -
Nunca medir a altura; 3 - Não medir o tempo; 4
- Ser dos caminhos mas não lhes pertencer; 5 - 
Conversar com o silêncio; 6 - Encarar o sol e a 
chuva como companheiros; 7 - Não caminhar
como se fosse uma obrigação; 8 - Não encarar 
o caminho como um desafio; 9 - Respirar fundo
e pisar leve; 10 - Repartir com todos o pão. Até 
com o cão.”

Dalmo Saraiva 

Com base nas paisagens das trilhas anteriormente percorridas, 

passo a analisar os dados coletados apresentando os elementos principais 

relativos às repercussões do voluntariado e sua relação com a comunidade 

escolar. Embora os pontos sejam apresentados em tópicos é importante 

salientar que não são isolados, mas se inter-relacionam constituindo um todo. 

Para sistematizá-los parto, mais uma vez, da idéia de que as repercussões das 

ações voluntárias se dão num processo, numa caminhada, que como tal, 

necessita de uma análise processual. Desta forma, os passos percorridos na 

caminhada são: o ponto de partida, pegadas do voluntariado e da comunidade 

no caminho, pegadas do voluntariado e do corpo docente no caminho, as 

alegrias da caminhada, salteadores do deserto, as pérolas no caminho, a 

caravana e o ponto de chegada que desenvolvo em seguida. 
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4.1 – Ponto de partida. 

Todo ponto de partida é uma espécie de sonho, de desejo, de querer 

que motiva, impulsiona o ser humano a realizar algo. Os dados colhidos e 

analisados apontam que a caminhada do voluntariado nesta escola se inicia 

com os sonhos, as expectativas, tanto dos próprios voluntários, como das 

pessoas que compõe a escola. Estas expectativas revelam o início da relação 

que se estabelece entre as partes, bem como a intersecção de intenções e 

resultados.

Assim, a expectativa de troca de trabalho por uma “recompensa” ou 

a efetivação da troca em si é uma das repercussões do voluntariado para a 

escola que as falas abaixo revelam. Alguns voluntários têm a expectativa de se 

tornarem funcionários da escola, funcionários de alguma ONG parceira em 

algum projeto desenvolvido.

“Tínhamos vários voluntários na merenda. Mas no momento a gente 

achou por bem afastar um pouco porque elas estavam se 

acostumando com a escola. Passavam a ser funcionários da escola 

e não são. São voluntários.” (Andante)

Outros voluntários objetivam receber uma cesta básica, levar sobra 

de merenda para casa para alimentar seus familiares, e alguns vão, de fato, 

para comer da merenda como demonstram os depoimentos que se seguem.

“Elas faziam trabalho voluntário e em troca elas obtinham o próprio 

sustento alimentício da família. A merenda que sobrava elas 
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levavam para casa. Ao meu ver nada mais justo. Mas é uma forma 

ilegal.” (Viajor); 

“Então eles acham que se, de repente, ela vem para a cozinha e vai 

ajudar na merenda, ela tem todo direito de levar.” (Peregrina) 

A motivação nestes casos não parece ser a ajuda que se pode dar à 

escola, mas uma espécie de “troca” baseada na necessidade de ambos os 

lados. Em outras palavras, se de um lado a escola precisa de ajuda na 

merenda e na limpeza, por outro o voluntário e sua família têm fome. Esta 

situação pode ser exemplificada com uma conversa informal que tive com uma 

mãe de aluno e alguns funcionários da escola. Falávamos sobre o trabalho 

delas. As funcionárias dizem que a escola só tem uma merendeira que vem 

pela manhã e que, à tarde, elas e as voluntárias ajeitam tudo. São três os 

funcionários que realizam a limpeza da escola e elas acham insuficiente. A 

funcionária diz que as mães vão mais à escola por causa da merenda, pois 

“passam dificuldade”. A mãe voluntária escuta calada, algo tímida, mas não 

contradiz. Uma outra mãe que chega, presente no diálogo, diz que foi 

voluntária no ano de 2002 e acrescenta que quando o marido dela estava 

desempregado, ela levava uma “quentinha de sopa” para ele. Ela me diz que 

não pedia: “as meninas é que ofereciam”, tentando justificar. Em contrapartida 

nenhum dos presentes a desmente. 

Além da expectativa em torno do alimento, em alguns casos, há os 

que esperam projeção na comunidade do trabalho que realizam, o que  em 

troca  lhes abriria portas para trabalho fora da escola. De acordo com o 
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depoimento abaixo, é possível apontar que a ação voluntária para alguns se 

presta à vitrine profissional ou mesmo a oportunidade de trabalho no próprio 

projeto. É mais uma alternativa encontrada pelo cidadão de tentar fugir do 

desemprego.

“Algumas pessoas que participam do projeto querem ascensão ou 

estão querendo algum extra. Vêem a figura do coordenador e acham 

que poderiam estar ganhando aquele dinheiro. Eles pensam que o 

projeto é um trampolim, um meio de vida. Então, pessoas que 

precisam daquele dinheiro têm a intenção de estar no projeto.”

(Viajor);

“Uma coisa que a gente não quer... que acham problema também 

maior foi tornar essas mães que já eram daqui desde 1994, desde a 

outra gestão. Então, é um erro elas se sentiam já donas do pedaço. 

Dá a entender: eu sou aqui de muito tempo. Surgiu até o comentário 

que seria interessante que elas colocassem na justiça o Estado, vê? 

Porque dois anos já é vínculo empregatício, não é? Então, para 

evitar essas coisas a gente a cada dia vai chamando.” (Andarilha); 

“’Eu vou montar um grupo de capoeira voluntário, vou chamar muita 

gente para depois montar um grupo de capoeira lá fora para ganhar 

um trocado’. Então, de repente, é uma projeção social. O pessoal do 

pagode, sempre às quartas feiras, coloca-se som lá na feira da 

sulanca. Então, o Projeto está sempre lá na feirinha fazendo 
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demonstração no meio da rua para aparecer, para todo mundo ver. 

Tem essa questão da ascensão social para alguns.” (Viajor).

Mesmo os voluntários que não esperam uma troca material têm 

expectativas. Excluídos digitalmente, seja porque não têm condições de 

comprar um computador, seja porque no trabalho não tem a oportunidade de 

mexer com esta tecnologia, alguns deles intentam aprender informática e, por 

estes motivos, se voluntariam.

“O que eu tenho ouvido muito dos outros, a maioria dos voluntários, 

é muitas vezes, nesse módulo de informática especialmente, o mais 

comum é eles aproveitarem para aprender informática. Muitos deles 

aqui na empresa não tinham tido a oportunidade ainda de ficar em 

frente ao computador.” (Trilheiro) 

Outros voluntários se engajam em ações voluntárias para diminuir a 

dificuldade de falar em público, como é o caso, por exemplo, de alguns 

instrutores do curso de informática oferecido na escola.

“Minha parceira colocou que mais motivava era o quebrar a timidez 

de falar em público. Uma coisa que me motivou também é isso. Eu 

tenho uma certa dificuldade de falar em público. Eu espero que isso 

ajude a quebrar um pouco essa timidez.” (Trilheiro)
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Além disso, alguns voluntários apresentam como expectativa que 

sua atuação traga alguma contribuição para uma sociedade mais justa. São 

atores voluntários que procuram amenizar, da forma que acreditam ser correta, 

os problemas sociais dando sua cota de colaboração. 

“Quando surgiu essa oportunidade na empresa de ser voluntário, eu 

me candidatei de imediato. Eu poderia dividir alguma coisa do que 

tenho, passar para outras pessoas e de alguma forma agregar 

algum valor para elas. A minha preocupação é muito com essa parte 

de desigualdade social. De tentar reduzir isso.” (Trilheiro) 

Segundo Teodósio (2001b, p. 3), “imaginar que voluntários não 

buscam uma remuneração é um equívoco. Voluntários buscam remuneração 

não-material, seja ela espiritual, afetiva, política, ideológica ou mesmo de 

realização profissional”. 

Todavia, outro dado relevante no que se refere às motivações é que 

se a atividade voluntária traz consigo expectativas dos que as realizam, por 

outro lado, encontra também expectativas por parte de quem as recebe, 

embora no confronto de ambas as expectativas, estas nem sempre se 

coadunem.

Existe, por exemplo, uma grande procura pelo curso de informática 

em função da formação para o mercado de trabalho. Alguns alunos revelam a 

expectativa de que, com noções básicas em informática, suas chances de 

competitividade no mercado de trabalho aumentam, especialmente no primeiro 
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emprego. Os próprios professores e gestores revelam esta preocupação na 

medida em que dizem: 

“A gente sabe que é difícil mesmo com todo o estudo que a gente 

tem. Por mais que a gente invista em estudo as coisas não estão 

fáceis. Mas para quem não tem está pior ainda. Então, o que a gente 

quer? É a melhor formação. É dar aquilo que possa facilitar para ele 

lá fora.” (Peregrina) 

Esta perspectiva é confirmada pelo Aprendente N ao dizer: “algumas 

coisas que aprendi foram muito importantes que ajudarão muito no primeiro 

emprego”. O Aprendente O repete seu colega enfatizando a importância que o 

curso tem para seu futuro. Ele diz: “com essas aulas eu vou aprender muito 

mais porque é bom para o nosso futuro. E segue-se o depoimento do 

Aprendente S que diz: “quanto mais o aluno aprende, mais proveito ele vai ter 

no seu futuro”. 

Alguns voluntários e pessoas da escola confirmam este dado, o da 

valorização profissional, na medida em que relatam, como a seguir, exemplos 

de alunos empregados. 

“Uma aluna agora foi chamada pela Esposende e, com a declaração 

que a coordenadora deu de que está cursando noções básicas de 

informática, ela conseguiu.” (Andarilha); 
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“Ele falou que está sendo extremamente útil porque está se 

lançando para o mercado de trabalho. Ele concluiu já o segundo 

grau. Agora ele está com a possibilidade de dizer que conhece essa 

ferramenta e acha que isso vai facilitar ele ingressar no mercado de 

trabalho. Para ele, é um diferencial das pessoas com quem ele está 

concorrendo para conseguir um emprego.” (Trilheiro). 

Outros alunos, de forma mais explícita, revelam sua expectativa na 

esperança de uma oportunidade de estágio ou emprego na empresa parceira 

da escola. Eles afirmam o desejo de colocação no mercado tão difícil para o 

jovem. Este dado se torna relevante na medida em que, sendo uma 

comunidade carente, estes jovens, em geral, saem do ensino médio para o 

mercado e não para as faculdades. Portanto, colocar-se no mercado de 

trabalho é uma expectativa que responde a sua necessidade imediata de 

sobrevivência. Os depoimentos abaixo são alguns exemplos. 

“Deveria dar oportunidades de estágios e/ou empregos para nós. 

Somos jovens e temos capacidade de ir além.” (Aprendente M); 

“Quem sabe uma carta de apresentação para teste na empresa.”

(Aprendente Q); 

“Os melhores alunos deveriam ser chamados para estagiar na 

empresa.” (Aprendente J); 
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“Deveríamos ter a oportunidade para estagiar na empresa.”

(Aprendente L). 

Para além das esperanças no estágio ou emprego, existem algumas 

pessoas que esperam que o programa de voluntariado empresarial lhes 

ofereça bens materiais. Todavia, é clara a diferença entre as expectativas da 

Escola Inédito-viável e de outras escolas que participam de um dos projetos 

desenvolvidos pela empresa – o de Educação Ambiental. Segundo o 

depoimento de uma pessoa entrevistada:

“É muito diferente a visão que umas pessoas tem da Empresa e que 

a Inédito-viável tem da Empresa. Eles praticamente ajeitaram toda a 

escola. Na verdade, a Empresa já deu muitas coisas a eles. Eles 

sabem que têm um canto na Empresa. O que eles pedirem eles 

conseguem. Então tem uma coisa meio que de amor com a 

Empresa. E as outras [escolas] vêem a Empresa: ‘e aí, não vai dar 

nada? Só deu os cadernos’. Então, às vezes, tem essa coisa de ter 

que dar prêmio, tem que dar ‘não sei o quê’. Na Inédito-viável isso 

não acontece, pelo fato de sempre terem o que querem.” (Viajante) 

Todavia, há exceções. Há quem, inclusive lá, tenha esta expectativa 

em função do material. 

“Os pais que têm oportunidade de ter um estudo, que teve aquela 

oportunidade melhor na vida, ele vê o voluntário como uma pessoa 
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para ajudar, para contribuir. Aqueles da educação, do social mais 

baixo só acham que o voluntário é para a gente pedir. Tem pai que 

diz: ‘peça a Empresa que a Empresa dá, peça ao voluntário que o 

voluntário dá’ [risos]. É questão de cultura mesmo.” (Andarilha) 

Em outras escolas, há indícios de expectativa maior nos recursos 

materiais conseguidos pela empresa do que no trabalho voluntário em si. Ao 

que tudo indica é a valorização do material como solução para a problemática 

da escola. Não se enxerga a mudança senão por este prisma. 

“Uma escola falou para mim: ‘a Empresa está me decepcionando 

porque eu nunca vi que pobreza!’; ‘Poxa a Empresa não manda mais 

nada.’; ‘E uma grande empresa como é que faz uma coisa dessas?’ 

‘Duzentos e cinqüenta [reais] não é nada!’.” (Viajante) 

A partir destes dados, alguns questionamentos surgem. Em relação 

aos voluntários cuja expectativa é a troca pela merenda, como se comportava a 

gestão da época, anterior a atual, em relação a isso? Reivindicava funcionários 

à Secretaria de Educação para suprir suas necessidades ou se acomodou com 

a presença das voluntárias e, portanto, passou a reivindicar da própria 

comunidade este auxílio? Até que ponto esta gestão assumiu o afastamento do 

Estado e a transferência do suprimento das carências para a comunidade? Até 

que ponto foi conivente com a “troca” estabelecida, uma espécie de salário 

barato/caro? Barato porque remunera mal e inadequadamente e caro porque 

faz uso inadequado da merenda e do dinheiro público. É possível que tenha 
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havido a solicitação formal de funcionários e que a Secretaria de Educação não 

tenha atendido e, desta forma, o pacto entre mãe e escola se estabelece.

O fato é que, independentemente da legalidade, muitas pessoas 

acham aceitável a troca estabelecida e até mesmo justa. Isto pode ser 

exemplificado na fala que segue do entrevistado dizendo que “nada mais justo” 

as mães receberem alimento pela atividade que desenvolvem. Todavia ele 

registra que conhece a ilegalidade do ato. 

“Parece-me que algumas delas saíram porque tiveram problema 

com um dos vigilantes. Elas faziam trabalho voluntário e, em troca, 

obtinham o próprio sustento alimentício da família. A merenda que 

sobrava elas levavam para casa. Ao meu ver nada mais justo. Mas é 

uma forma ilegal. A gente sabe que uma merenda não pode ser 

desviada para nada. Mas dada a circunstância que a pessoa já 

estava dando o seu voluntariado e não tinha o que comer em casa, 

eu não vejo nada demais. Um dos vigilantes percebeu isso e fez 

uma intriga desnecessária dizendo que ia denunciar, que estavam 

roubando merenda e elas infelizmente saíram. Mas era um trabalho 

muito bonito que todo mundo fala muito bem. Quando elas se 

afastaram agora muita gente falou mal. Teve um problema sério com 

esse próprio vigilante. Teve alguns problemas internos de relações 

pessoais, a verdade é essa. O colégio tem muito disso.” (Viajor) 

O fato é que a presença dessas mães voluntárias e, numa outra 

fase, a das alunas voluntárias, modifica o ambiente escolar e suas 
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necessidades na medida em que suprem uma carência essencial que é a 

merenda e a limpeza. Mas, até que ponto isto também não modifica a iniciativa 

desta gestão em lutar, reivindicar merendeiras e funcionários para a limpeza? 

Momentaneamente elas suprem uma necessidade mas criam de alguma forma 

uma dependência bilateral. A mãe que depende do alimento da escola. A 

escola, que para ficar limpa e atender a demanda da merenda, depende das 

mães.

Se por um lado a gestão anterior se acomodou, criou uma 

dependência efetiva e duradoura. Se não, se continuou reivindicando do 

Estado e não conseguiu durante o período de sua gestão, estabeleceu uma 

troca enquanto esperava pelo posicionamento do Estado, que não tomou 

nenhuma atitude efetiva, ao menos até o final de 2003, período em estive na 

escola. Segundo as atuais gestoras, a escola tem pedido com freqüência 

através de ofícios um posicionamento da Secretaria de Educação em resposta 

às suas necessidades. 

O que se pode ver pela a análise que se segue, é que o trabalho das 

mães voluntárias é usado como reforço dos serviços gerais e de limpeza, 

serviços que, na visão da gestão centralizadora, não têm espaço de tomada de 

decisões, planejamento ou qualquer espécie de poder político-pedagógico. É a 

referência freireana da dicotomia entre pensar e fazer onde a comunidade é 

chamada para o fazer, mas nunca para o pensar a escola. Freire (1999) situa 

esta dicotomia no que ele chama de sociedade fechada. Neste tipo de 

sociedade o sistema educacional visa a manutenção do status privilegiado da 

elite e nela o trabalho intelectual e manual são dicotomizados. Desta forma “os 

intelectuais são dignos e os que trabalham com as mãos são indignos” 
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(FREIRE, 1999, p. 35). Acrescenta o autor que é assim que o analfabetismo, o 

desinteresse pela educação de adultos e a destinação das escolas técnicas 

para classes populares e não para as elites compõe este quadro da dicotomia 

pensar e fazer. 

Além das questões suscitadas pela ajuda de mães e alunas 

voluntárias que colaboram com a escola, existem ainda as que se referem a 

expectativa de emprego, de estágio, de ajuda material. Todas elas refletem que 

a carência resultante do processo de omissão do Estado frente a escola, frente 

a sociedade na universalização de direitos. 

As pessoas buscam oportunidade de trabalho onde quer que ela 

possa dar sinal de existência. Politicamente correto ou não, todos buscam sua 

sobrevivência e por isso mesmo, aproveitam a oportunidade do trabalho 

voluntário também como vitrine profissional ou tentam ser incluídos nos 

projetos desenvolvidos de forma remunerada. 

Em se tratando de expectativa pelo recurso material, a questão já 

traduz de forma mais sintomática a escassez material das escolas. Carentes de 

muitas coisas, para não dizer quase tudo – espaço, material de expediente, 

material didático, professores, entre outros - as escolas perdem a noção do 

valor do próprio conhecimento. Ofertada a possibilidade de se trabalhar a 

questão ambiental, algumas escolas se detém na doação material. Desta 

forma, é possível levantar algumas questões. Como anda a valorização do 

saber nas escolas públicas? Até que ponto a cultura do ter, incentivada pelo 

sistema capitalista, está permeando as pessoas de forma que professores e 

professoras, gestores e gestoras, passem no seu cotidiano profissional a 

sobrevalorizar os objetos em detrimento do saber? 
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Segundo Marx (1978, p. 195. grifo do autor) isto se deve ao poder do 

capital que dá ao dinheiro o poder de tudo comprar. Assim, “a universalidade 

de sua qualidade [a do dinheiro] é a onipotência de sua essência; ele vale, 

pois, como ser onipotente”. Em outras palavras, o recurso que me pode ser 

oferecido me investe da qualidade que ele representa: o poder de compra. Por 

isso, ao desejar o recurso material, seja ele uma camisa, uma televisão, a 

escola, ao não perceber a superioridade do recurso que é o saber, afirma sua 

imersão no modo de vida capitalista. Este modo de vida é descrito por Marx 

quando afirma que 

Aquilo que mediante o dinheiro é para mim, o que posso pagar, 
isto é, o que o dinheiro pode comprar, isso sou eu, o possuidor 
do próprio dinheiro. Minha força é tão grande como a força do 
dinheiro. As qualidades do dinheiro – qualidades e forças 
essenciais – são minhas, e seu possuidor. O que eu sou e o 
que eu posso não são determinados de modo algum por minha 
individualidade. (MARX, 1978, p.196, grifo do autor) 

A fala que traz a baila o debate sobre a luta por uma sociedade mais 

justa, menos desigual parte de um voluntário e uma de suas colegas que  

afirmam já procurar realizar este tipo de atividade em outras instituições de 

natureza não-governamental. Todavia, ressaltam algumas desilusões sofridas 

com “fraudes e politicagem” envolvidas em algumas experiências que tiveram. 

Um deles conta que ajuda uma família com uma cesta básica todos os meses, 

mas que isso “é assistencialista” e que acha que isso não é o ideal pois, no dia 

que não puder mais ajudar, a família fica em dificuldades. Mas, mesmo assim, 

afirma que vai continuar enquanto pode, além do que faz na escola. 

Se a opção destes voluntários é a correta na solução das 

desigualdades sociais ou se sua atitude, em contrário, corrobora para um 



120

sistema cada vez mais excludente, é uma afirmação muito difícil de se fazer, 

visto que Freire diz que o futuro não é algo “dado”. “O futuro não é uma 

doação: ele existe como necessidade da História e implica sua continuidade. E 

a História não morreu, nem se metamorfoseou em miragem de faz-de-conta.” 

(FREIRE, 2000, p. 29). 

Várias outras falas relativas à formação para o mercado de trabalho 

revelam que o aluno sabe que num mercado competitivo e excludente como o 

brasileiro, ter noções de informática é requisito essencial e ter a oportunidade 

de estar presente a estas aulas é diminuir sua margem de exclusão. De forma 

mais enfática o curso de informática ganha destaque neste contexto de 

valorização na medida em que ele oferece ao aluno que cumpre com critérios 

estipulados, um certificado de noções básicas em informática. 

“Fruto maduro é aquele que ficou porque se não tivesse sido 

importante não ficava nada, eles nem ligavam. Os alunos que vão se 

formar, os professores que vão se formar. Eles vão ter o certificado 

de noções básicas em informática.” (Andarilha) 

E neste sentido do certificado, é que Dale (1997, p. 149) alerta para 

seu significado no contexto do mercado onde o diploma passa a ser um “bem 

posicional”. Segundo este autor, “é um bem cuja posse eleva a posição de uma 

pessoa mais do que aumenta sua riqueza ou seja de valor instrumental direto 

para ela”, ou seja, o valor do diploma para o aluno está na elevação da qual ele 

agora desfruta perante a sociedade: poder deixar a fatia excluída do mercado e 

passar para a produtiva. 
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Todavia, Dale enfatiza que: 

A questão fundamental acerca dos bens posicionais, do ponto 
de vista desta discussão, é que nunca existem em quantidade 
suficiente; são, como se diz, um jogo de soma nula. Isto 
significa que sua posse por alguém depende de quantos outros 
os possuem. (DALE, 1997, p.149) 

Não obstante seja concreta e preocupante a questão da busca pelo 

diploma, pelo certificado que habilita o aluno para o trabalho, é importante 

ressaltar o papel do voluntário e sua forma de atuação neste contexto. 

Segundo Freire e Shor (2000, p.85), é compreensível a expectativa do aluno 

em torno da formação para o emprego e, também, que o professor, neste caso 

o voluntário, busque atender a ela. Continuam afirmando que não é dado ao 

educador o “direito de desconhecer as metas dos estudantes de receber 

formação profissional e adquirir credenciamento para o trabalho”. Existe, de 

fato, a necessidade da qualificação e, neste sentido, a escola desempenha um 

papel importante. 

Todavia, o educador, que neste caso é o voluntário, precisa 

vivenciar e problematizar esta contradição de, ao mesmo tempo, ensinar, 

criticar. Esta postura se faz necessária na medida em que, compreendendo o 

significado da contradição, o aluno percebe “que a ação humana pode se 

mover em várias direções ao mesmo tempo, que alguma coisa pode conter a si 

mesma e seu contrário”. (FREIRE; SHOR, 2000, p. 87) 

Por isso, diante da contradição de ensinar e criticar, o 

educador/voluntário libertador deve tentar “desvendar a ideologia envolvida nas 

próprias expectativas dos estudantes”. (FREIRE; SHOR, 2000, p. 86, grifo dos 

autores)
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As qualificações para o trabalho devem ser criticadas, ao 
mesmo tempo que sejam aprendidas, pelo fato de as 
condições atuais da sociedade exigirem que os estudantes 
ingressem num mercado de trabalho predatório. [...] Assim, 
nossa tarefa como educadores libertadores que precisam 
treinar para o trabalho é levantar questões críticas sobre o 
próprio treinamento que estamos dando. Nossos estudantes 
devem ganhar a vida, e ninguém pode desconhecer essa 
necessidade, ou menosprezar esta sua expectativa 
educacional. (FREIRE; SHOR, 2000, p.86) 

Num contexto geral das expectativas, é possível dizer que elas 

variam, ao que os dados indicam, conforme as aptidões pessoais, conforme os 

projetos de vida, conforme o poder aquisitivo, conforme o nível de envolvimento 

como trabalho desenvolvido na escola. Tudo isto significa dizer que todos os 

que entram na escola para desenvolver um trabalho voluntário têm uma 

expectativa em relação a ele. Embora sejam pessoas e atividades diferentes, 

todos apresentam, de uma forma ou de outra, significados na sua participação 

na escola. 

Nem sempre o significado “mais nobre”, considerado “politicamente 

correto” é o que mais oferece repercussão efetiva para a escola no sentido de 

modificar algo em seu cotidiano. A repercussão pode ser mais efetiva em 

relação ao objetivo do próprio voluntário. Um exemplo disso é o trabalho de 

algumas mães que, segundo se pode constatar, trabalhavam voluntariamente 

por necessidade de se alimentarem. Entretanto, diversas falas revelam que o 

trabalho desenvolvido por elas na merenda era de grande ajuda. Em 

contrapartida, o trabalho de educação ambiental, cuja relevância pedagógica é 

grande, não obteve a repercussão esperada, como detalharei adiante. É 

possível dizer que o trabalho realizado pelas mães e alunos na merenda e na 

limpeza tem repercussão muito maior em se considerando os resultados 

alcançados em função dos objetivos traçados por cada atividade. 
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Neste contexto de confronto de expectativas, é aceitável que o 

voluntário tenha as suas expectativas pessoais atendidas, desde que dentro de 

parâmetros éticos que não fujam aos limites político-pedagógicos traçados pela 

escola e desde que, a escola, por sua vez, seja também beneficiada pelo 

engajamento do voluntário, tanto maior quanto possível, no projeto da escola. 

Este engajamento garante a pertinência e relevância da atividade desenvolvida 

para a escola, assim como garante maior unidade entre aqueles que a compõe. 

“Eu vim como voluntária porque notei garra na diretora e na vice-

diretora. Eu acho que uma casa onde existem pessoas guerreiras, 

que querem alguma coisa, que tem interesse pela vida e pelo 

próximo, é indiscutível. Você tem que dar uma força, fazer alguma 

coisa para ajudar.” (Caravaneira) 

Por isso, a importância de que tanto voluntários como professores, 

alunos, e demais educadores compartilhem de objetivos comuns é fundamental 

quando qualquer atividade é proposta e executada numa escola.

Desta forma, procuro trazer o eixo da organização do trabalho do 

professor, tratado por Koff e Pereira, para a organização do trabalho 

pedagógico realizado pelo voluntário. Estas autoras enfatizam que 

não é possível desvincular a construção da idéia de disciplina 
da totalidade dos aspectos que determinam a prática 
pedagógica, sejam os específicos como planejamento, 
definição de objetivos, estratégias de ensino e avaliação, sejam 
aqueles relacionados à organização escolar e do sistema 
educacional. (KOFF; PEREIRA, 1996, p. 130)
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Isto significa dizer que entender a ação voluntária enquanto prática 

educativa implica entender que o trabalho não deve ser fragmentado, a 

atividade deve visar a totalidade no que se refere a planejamento, objetivos, 

estratégias e avaliação. Em relação às expectativas de todos, voluntários e 

escola, se faz mister compreender que se cada parte tem objetivos 

particulares, a atividade a qual se dedicam tem objetivo próprio. Por isso, estes 

objetivos precisam ser claros para ambos, voluntários, escola e comunidade.

Se cada pessoa tem uma expectativa diferente que lhe leva a um 

objetivo diferente em relação a determinada atividade voluntária, a diretividade 

da ação se torna fragmentada. Qualquer atividade que se desenvolve na 

escola deve ter objetivos comuns a todos que nela tomam parte para que haja 

unidade no trabalho desenvolvido. Isto não impede que haja objetivos 

particulares que possam ser atendidos ao longo do tempo, mas estes não são 

os objetivos de todos nem são realizáveis obrigatoriamente. 

Por fim, diante do sonho de cada um e do sonho coletivo da escola, 

impõe-se a pergunta e a resposta freireana: “O sonho é um sonho possível ou 

não? Se é menos possível, trata-se, para nós, de saber como torna-lo mais 

possível” (FREIRE; SHOR, 2000, p. 220, grifo dos autores). 

Assim, iniciada a caminhada do voluntariado nesta escola, passo a 

seguir a analisar os encontros que o mesmo tem ao longo do caminho com a 

comunidade.

4.2 – Pegadas do voluntariado e da comunidade no caminho.

Não há nada mais importante para quem caminha do que os pés. 

São eles o sustentáculo do caminhante, a base. Por isso, o cuidado que se 
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deve ter com eles é parte do objetivo mesmo de caminhar, visto que, 

prejudicada a base, prejudicada está também a caminhada. 

Caminhar implica, ainda, deixar pegadas, sobretudo em terrenos 

arenosos ou argilosos. Todavia, é um engano achar que pegadas não podem 

ser deixadas em outros terrenos como, por exemplo, por sobre pedras. 

Pegadas são marcas de quem pisa e todos que pisam deixam sua marca. 

Caminhar é marcar o caminho. Só não deixa sua marca quem não ousa 

caminhar. É neste sentido das marcas deixadas pelos ousados caminhantes 

que trato agora nas pegadas do voluntariado com a comunidade no caminho. 

Estas pegadas revelam que as ações voluntárias desenvolvidas 

trazem algumas repercussões para a comunidade onde a escola está inserida. 

O desenvolvimento de atividades como os cursos extra curriculares oferecidos, 

entre outras questões, por meio de atividades voluntárias se traduz na 

construção de um novo relacionamento entre escola, voluntários e 

comunidade.

No que se refere ao oferecimento de atividades extra curriculares, 

alguns pontos devem ser esclarecidos. É a prática muito comum em 

comunidades como a que a escola está inserida a contratação de aulas de 

reforço para as crianças, bem como a procura por cursos de qualificação 

profissional como cursos de informática para alunos que procuram entrar no 

mercado de trabalho. Embora o custo de tais atividades não seja elevado, são 

em geral pequenas taxas, muitas famílias não têm condições financeiras para 

arcar com esta despesa.

Assim, a escola, pelo fato de oferecê-las gratuitamente através do 

serviço voluntário, propicia aos alunos e suas famílias apoio pedagógico, 
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amenizando dificuldades de aprendizagem em geral com as aulas de reforço e 

aos alunos de informática, alfabetização tecnológica. Além das atividades 

curriculares, a escola oferece através dos projetos voluntários desenvolvidos 

diversas opções. São aulas de reforço, de informática, de educação sexual, 

educação ambiental, esportes, dança, pintura, desenho, entre outros. 

“Antes da aula eu faço o almoço para elas [as crianças]. Após o 

almoço eu faço uma recreaçãozinha, depois nós começamos as 

aulas. São dez voluntários. Tem aulas de inglês, matemática para o 

ginásio, da quinta a oitava série. Na parte do primário, nós temos 

conhecimentos gerais, português. Muitas outras crianças trazem os 

deveres de casa para que a gente ajude, para que a gente explique.”

(Caravaneira);

“Quando é que nos poderíamos ter esse trabalho que está sendo 

feito no CDI? Quando é que eles [da Secretaria de Educação]

deixando... estão aqui os computadores. Vamos mandar pessoas 

para trabalhar com os alunos. Eu estou falando Secretaria de 

Educação. Quando?” (Peregrina). 

A gratuidade é um elemento presente em várias falas e se constitui 

um fator decisivo no contexto desta comunidade, notadamente sem recursos. 

Alunos e uma pessoa que trabalha na escola confirmam a questão: 
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“Faz diferença porque a gente está aprendendo coisas que a gente 

às vezes não tem nem tempo e nem condições de se deslocar para 

fazer um curso. Ajuda muito, está ajudando demais.” (Caminhante

3);

“Acho que o ensino é de boa qualidade. Além de ser um curso 

gratuito, temos um bom aprimoramento.” (Aprendente S) 

“As aulas de computação que os alunos têm condições de participar 

sem ter que pagar.“ (Andante)

Todavia, embora este seja um elemento facilitador na aceitação da 

atividade pela comunidade, a gratuidade é, para outros, o elemento de 

descontinuidade.

“O voluntário já chegou a me dizer: ‘Eu acho que se isso aqui fosse 

pago o pessoal viria com mais assiduidade.’ Quer ter uma idéia? 

Nós fizemos umas turmas de reforço para a Escola Técnica, 

vestibular e concurso público. Se você paga uma taxa de 50 reais, 

você não vai faltar nenhum dia de aula porque você está pagando. 

Mas como era de graça o grupo se desfez. Uma semana veio, na 

outra semana veio a metade, na outra semana vinha quando queria. 

Porque era de graça. O voluntário sente essa dificuldade. Às vezes o 

pessoal da Unesco vem fazer uma avaliação. Como é que está o 

Projeto? As salas todas vazias. Porque é voluntário. É de graça. Eu 



128

vou quando eu quero. O pessoal mais velho reclama muito disso 

porque pelo menos no meu tempo de adolescente era raro uma 

iniciativa gratuita seja para o que fosse para o estudo, para o 

esporte, lazer, cultura. Tudo era pago. Aqui nos já fizemos desenho 

teatro, dança, violão, bateria tudo de graça mas o quorum era pouco. 

Por que? Porque era de graça. Parece que o povo ainda não tem a 

consciência da importância do voluntariado.” (Viajor)

É possível que a descontinuidade exista muito mais devido a falta de 

controle da freqüência ou de um contrato didático pré-estabelecido do que 

devido a gratuidade em si. De qualquer forma, este elemento da 

descontinuidade existe e exige uma avaliação mais minuciosa de cada 

atividade individualmente. Analisando o fato de forma generalizada, é possível 

perceber que existe uma desvalorização histórica do público. 

A quem pertence a escola pública? Se não houver a 
consciência de que a mesma pertence ao público, que constitui 
a escola e seu entorno, não haverá como envolver seus 
segmentos, desencadear a efetiva participação. Se a escola e 
seus objetivos pertencerem ao(à) diretor(a), ao governo, não há 
por que os professores, os funcionários, os agentes da 
comunidade se sentirem comprometidos com ela. 
Portanto, participação requer o sentido da construção de algo 
que pertence a todos e que tem diretamente a ver com a 
qualidade de vida de cada um, seja no sentido da realização 
pessoal, seja pelos benefícios sociais que dela advém.” 
(BORDIGNON; GRACINDO, 2000, p. 171, grifo dos autores)

Outro elemento presente no encontro do voluntariado com a 

comunidade é que, o espaço aberto na escola para as atividades voluntárias 

abre um espaço de neutralidade e paz. Em outras palavras, quando um aluno 

ou membro da comunidade entra na escola para tomar parte numa atividade 
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realizada por voluntários, ali se estabelece uma relação de igualdade entre os 

participantes. Isto significa dizer que, ao entrar na escola, eu, freqüentador do 

projeto, estabeleço uma trégua no meu comportamento violento, por exemplo, 

para participar de um evento que não comporta esta minha qualidade. Se 

minha violência me exclui deste contexto, nele eu a ponho fora da escola. O 

depoimento que se segue vem demonstrar a questão. 

“Ele entra, dá a arma, joga bola, volta, pega a arma e sai. De vez em 

quando ele vai preso.” (Viajor); 

“Por que ele entrega a arma quando entra na escola?” (eu pergunto); 

“Porque criamos um vínculo de respeito muito grande. Na última 

conversa que eu tive com ele, eu conversei muito em relação a vida 

dele, as dificuldades que ele sentia o que eu poderia fazer para 

ajudar a sair daquela vida. Ele até disse: “professor o que o senhor 

está fazendo comigo ninguém nunca fez. É a primeira vez, alguém 

senta, conversa comigo”. Me deu um abraço, chorou muito. Outro 

que morreu também fazia parte do projeto. Mas eu não sabia que ele 

era criminoso, esse eu não sabia. Ele fazia parte, brincava, batia um 

papo, mas de repente apareceu morto. Eu sei que muita gente que 

fuma maconha, que consome drogas está lá. Mas no projeto eles 

não puxavam nem cigarro. No final de semana eu não permito droga 

nenhuma porque está havendo sempre atividades desportivas e eu 
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como sou ligado a área de esportes entendo o malefício que faz 

alguém estar fumando perto de um atleta.” (Viajor).

Dizer que os projetos de voluntariado desenvolvidos diminuem a 

violência não é exatamente o que se pode afirmar. Entretanto, é possível 

perceber de forma muito clara que se estabelece um pacto, um compromisso, 

uma zona de neutralidade, um acordo de paz entre o ambiente externo e 

interno da escola. É um espaço que possibilita momentos de novas 

perspectivas para os moradores do bairro. 

“O Escola Aberta pode ser muito bom. Eu digo que é muito bom pelo 

fato de ele tirar esses meninos da rua. Coloca os alunos aqui dentro 

porque eles não ficam lá fora, não vão fumar, se drogar, não vão 

ficar bebendo. Porque daquele momento, das nove horas até as 

cinco, dentro do projeto nos finais de semana, já que vão estar aqui.” 

(Peregrina)

A escola toma uma outra proporção social e pedagógica na medida 

em que passa a ser um espaço valorizado pela comunidade que deseja estar 

nela e procura obedecer às regras estabelecidas para se manter participante. 

O projeto de atividades voluntárias torna-se importante também 

porque, ocupando a escola que dispõe de uma boa quadra e um amplo espaço 

interno, funciona como um elemento que promove ampliação do bairro. Esta 

valorização se dá sobretudo nos finais de semana quando a escola está aberta 
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para as atividades voluntárias e a comunidade em busca de oportunidades de 

lazer.

“Tinha a quadra mesmo que surrada mas tinha. Então, pedia-se ao 

vigilante: ‘Deixa a gente bater uma bolinha’. Ou senão pedia a 

diretora para ensaiar no pátio da escola para fazer a quadrilha. Mas 

eram pouquíssimas atividades. Mas aberta ao público, não. Abria-se 

para um grupo restrito para fazer uma determinada atividade com 

autorização dos responsáveis.” (Viajor); 

“Então muitos meninos que no lugar realmente de ficarem lá fora 

fazendo algumas outras coisas que não seriam até bom para eles, a 

escola fica aberta para eles. As mães já sabem que eles vêm para 

cá, já ficam até mais sossegadas. Eles gostam do Projeto.”

(Peregrina).

Nesta comunidade específicamente, isto se acentua não apenas 

pela falta de poder aquisitivo para pagar por estas atividades, mas, ainda, por 

ser uma comunidade sem espaço destinado para lazer. Quando comparada às 

escolas da redondeza é sempre colocada em destaque.

“Esses projetos fazem com que atraia muita gente para a escola 

porque não se dá simplesmente o curso regular, o curso normal. 

Sempre com alguma coisa extra. Então a comunidade quando 

pensava em escola antes era o ‘Colégio Pousada do Caminho’, 
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agora quando se pensa em escola todo mundo que vir para Inédito-

viável.” (Viajor) 

Outro ponto que aparece como significativo é que, a partir de todos 

estes fatores até então analisados, a comunidade passe a conceituar a escola 

como uma escola de qualidade. Ao contrário da grande maioria das escolas 

públicas, que mal oferecem o ensino regular, num ambiente inadequado, esta 

escola proporciona aos alunos e à comunidade uma estrutura física privilegiada 

e um leque considerável de possibilidades relativas a atividades 

extracurriculares. Em conseqüência disso, desfruta de um novo conceito. 

“Era aquela coisa, digamos assim, morta. De repente eu comecei a 

ouvir falar do Inédito-viável. A escola começou a tomar uma 

proporção, uma projeção no bairro. As pessoas começam a falar do 

Inédito-viável. Que o Inédito-viável tudo, Não, porque ‘meu filho 

estuda no Inédito-viável.’ ‘Você mora aqui em baixo por que é que...’ 

‘não. Lá em cima, na Inédito-viável.’ Sempre acha melhor.”

(Caravaneira)

Todavia, não apenas o oferecimento das atividades assegura esta 

conceituação. Juntamente com isso, vem o aspecto da competência atribuída 

aos projetos. As referências feitas aos voluntários pelos alunos são, quase que 

na totalidade, positivas. 

“Muito bom na sua pontualidade e no ensino.” (Aprendente R); 
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“Chegam na hora certa, são assíduos e bem preparados para 

ensinar. Porque o educador [voluntário] tenta ensinar de um modo 

mais prático e não muito teórico.” (Aprendente J); 

“Os educadores [voluntários] são capacitados, pacientes e nos 

deixam livres, à vontade para fazer-lhes perguntas ao sentirmos 

dúvidas”. (Aprendente E); 

“Os educadores [voluntários] desenvolvem muito bem seus 

trabalhos. Porque eles passam bem o que sabem.” (Aprendente M). 

As questões que se referem à possibilidade de utilização do espaço 

interno da escola como extensão do espaço do próprio bairro em função da 

existência de projetos de voluntariado revelam a existência de uma dualidade 

urbana. Segundo Grostein (2001, p.14) “a cidade formal [é a] que concentra os 

investimentos públicos” enquanto que “a cidade informal [é a] relegada dos 

benefícios equivalentes e que cresce exponencialmente na ilegalidade urbana 

que a constitui, exacerbando as diferenças socioambientais.” 

Taschner e Bógus (2001, p.39) acrescentam que contrastes podem 

ser observados nos pólos urbanos uma vez que a pobreza tem se concentrado 

na periferia em torno de uma “cidade com núcleos de bonança”. São, segundo 

as autoras, áreas circundadas “por grandes camadas de domicílios pobres, 

com infra-estrutura deficiente, em parcelamentos sem área verde ou outras 

benfeitorias urbanas.” (p.39) 
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Estas autoras alertam para o fato de que é cada vez mais freqüente 

a privatização dos espaços públicos pelas elites que buscam segurança pelo 

isolamento urbano, o que acentua ainda mais esta “dualidade de cidades”. 

Grostein (2001, p. 14) traz também as expressões “cidade 

clandestina” e “cidade irregular” para designar “crescimento urbano sem 

controle, próprio da cidade industrial metropolitana, compreendendo os bairros 

relegados pela ação pública, a cidade dos pobres e dos excluídos, a cidade 

sem infra-estrutura e serviços suficientes, a cidade ilegal, ainda que legítima.” 

Tais descrições são pertinentes ao bairro onde a escola se localiza, 

com pode se constatar pelo depoimento a seguir. 

“Você não encontra o espaço para atividade física, para um lazer 

mesmo. Eu lembro quando eu era guri, quando fizeram Maraguape 

um, Maranguape dois, eu fui um dos primeiros moradores de lá. E 

Maranguape um tinha pista de bicicross, tinha uma rampa de skate, 

uma praça, um círculo de patinete e hoje não se tem essa 

importância. Então vamos jogar todo esse povo em centros urbanos 

distantes da capital. Joga eles para periferia, na verdade, para ir 

para longe do centro urbano e lá não se dá opção de nada. Aí, o 

pessoal vai utilizar o seu tempo ócio com shopping, com praia, com 

atividades que são distante que ele precise pagar, precise sair.”

(Viajor)

Este depoimento traz a clareza do entrevistado, que nem todos têm, 

da contradição vivenciada pelos que ali residem e que enfrentam a falta de 
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espaço para o lazer, além da dificuldade financeira de sair deste bairro em 

busca de opções esportivas ou recreativas gratuitas como praia e shopping

centers. Isto tudo revela, segundo Grostein (2001, p. 14), uma gama de 

variáveis subjacentes ao avanço urbano que são determinantes numa práxis 

urbanística que “têm papel efetivo na meta de conduzir as cidades no percurso 

do desenvolvimento sustentado”. A saber: 

a forma de ocupar o território; a disponibilidade de insumos 
para seu funcionamento (disponibilidade de água); a descarga 
de resíduos (destino e tratamento de esgoto e lixo); o grau de 
mobilidade da população no espaço urbano (qualidade do 
transporte público de massa); a oferta e o atendimento às 
necessidades da população por moradia, equipamentos sociais 
e serviços; e a qualidade dos espaços públicos. (GROSTEIN, 
2001, p.14) 

Todas as pegadas deixadas pelo encontro do voluntariado com a 

comunidade revelou nos leva também a procurar as pegadas do encontros do 

voluntariado com o corpo docente e é sobre este encontro que falo no item a 

seguir.

4.3 – Pegadas do voluntariado e do corpo docente no caminho. 

Mais uma vez me refiro às pegadas. Pegadas como marcas que 

deixam o voluntariado e o corpo docente da escola no seu caminhar.

Possivelmente, o ponto mais polêmico da caminhada do 

voluntariado com os docentes gira em torno da substituição destes por aqueles. 

De acordo com Neves (2002, p. 172),

Além de contribuir para a desobrigação do Estado do dever de 
educar, o voluntarismo colabora também para a 
desprofissionalização da escola. Esta perde a sua 
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especificidade como espaço de sistematização do 
conhecimento e o professor sua condição de intelectual 
qualificado.

Por isso mesmo, conhecer e analisar as repercussões do 

voluntariado na sua relação com a prática do professor revela questões de 

significado singular relativos à perspectiva de substituição. 

A questão é que muito se tem discutido a respeito da substituição de 

trabalho profissional nas escolas públicas por trabalho voluntário, muitas vezes 

improvisado, não qualificado e sem qualidade. Entretanto, o que a realidade 

desta escola revela é que, antes mesmo do voluntariado no contexto de 

discurso neoliberal entrar em cena, professores, diretores, zeladores, alunos, 

educadores de apoio, pais, mães, pessoal administrativo têm, efetivamente, se 

voluntariado no exercício de atividades que não fazem parte de suas 

atribuições profissionais. Tais profissionais têm vivido há muito tempo num 

sistema escolar que os explora não apenas porque os remunera mal, mas 

ainda porque, ao estilo toyotista, adota o sobretabalho como natural. 

“A gente não tem educador de apoio de primeira a quarta série. 

Então quem faz esse papel sou eu de educador de apoio.”

(Andarilha);

“O professor é tudo. Até a merenda se for preciso ele dá.” (Andante). 

É assim que o voluntário, muitas vezes, se torna um aliado do 

professor e dos demais membros da escola quando colabora para a 

manutenção de condições do trabalho pedagógico. 
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“[O voluntário] está ajudando a mim porque está fazendo um serviço 

que eu teria que fazer. Se não tem quem dê a merenda, eu vou ter 

que dar a merenda porque eu não posso deixar. Aqui a gente faz de 

tudo. A diferença é que elas [as mães voluntárias] ajudam bastante 

em todos os sentidos.” (Andante);

“O pouco que eu sei é que realmente esse voluntariado é que 

sustenta muitas áreas da escola. Principalmente os merendeiros.”

(Viajor).

O problema da substituição cede à necessidade de ajuda na medida 

em que, mais uma vez, cansados de solicitar providências do Estado, procuram 

soluções mais imediatas para continuação de suas atividades. 

“Mandamos vários ofícios. E eles não mandaram ninguém.”

(Peregrina)

“Que a gente vai, a gente vai atrás, ofício em cima de ofício.”

(Andarilha)

Desta forma, o que se pode observar diante dos dados colhidos, é 

que a escola vive um conflito de aceitar ou negar a atividade voluntária. Aceitar 

porque ajuda, negar porque desperta nos profissionais desconfiança ou repulsa 

em função do papel do Estado em prover o que o voluntário desempenha. Ao 
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que tudo indica, a escola cede à aceitação na medida em que, bem ou mal, é 

no voluntário que encontra um apoio ao seu trabalho pedagógico. 

Desta forma, algumas questões, então, são relevantes para uma 

compreensão mais aprofundada do aspecto substitutivo do voluntariado na 

educação. Eu questiono: os profissionais estão sendo voluntários? Ou o 

modelo de trabalho implementado no Estado passa a seguir o estilo toyotista? 

Em ambos os casos, o fato é que não apenas voluntários realizam atividades 

que deveriam ser desempenhadas por funcionários contratados pelo Estado. 

Professores, diretores, merendeiros, zeladores e demais educadores realizam 

tais atividades objetivando criar um cotidiano viável. É fato também que os 

profissionais são explorados na medida em que não dispõe de quantitativo 

adequado para desempenho das tarefas escolares.

“A gente está com somente uma pessoa na secretaria que é um 

agente administrativo. Nós temos quase dois mil alunos, a cada 150 

alunos é para ter um agente administrativo. Quantos a escola 

precisaria ter?” (Peregrina); 

“No mínimo dez.” (Eu respondo); 

“Pois é, só temos uma.” (Peregrina). 

E por que o fazem? O que leva um professor a varrer sua sala de 

aula? Um diretor a ser o educador de apoio da escola? O zelador a reparar 
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uma instalação elétrica, etc.? Por que motivos não esperam todos pela 

resolução governamental de tais problemas? 

As falas revelam que os educadores desta escola tomam estas 

atitudes porque desejam uma escola melhor. Querem colaborar, mesmo num 

clima de desesperança. Na realidade, isto contraria alguns argumentos de que 

a escola teme ou rejeita o trabalho voluntário porque acredita que eles 

substituam profissionais, em especial os professores. Não apenas mães 

substituem profissionais, mas os próprios professores realizam tarefas que não 

dizem respeito às suas. Realizam porque o Estado não supre tais carências. 

“Por algumas pessoas que a gente vai conversar diz assim: Não 

devia fazer. Devia deixar aí. Só que ao meu ver o que eu puder fazer 

eu faço. Então a gente vai fazer. Para não deixar que falte.”

(Peregrina)

Tal depoimento revela uma ética que para muitos está às avessas. 

O comportamento acima descrito seria antiético por compactuar com o 

voluntariado ou ético por não compactuar com o imobilismo diante da situação 

de abandono. 

Se o repasse de responsabilidades precisa ser discutido e soluções 

precisam ser definidas em função disso, é necessário que se reconheça que o 

primeiro repasse que se faz é no interior da própria escola obedecendo a 

tendência do sistema toyotista onde os profissionais acumulam funções e carga 

de trabalho. 
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A importância em se destacar o caráter substitutivo da atividade 

voluntária nas atividades docentes se deve ao entendimento do seu papel em 

Nóvoa que afirma: 

No momento em que a escola se impõe como instrumento 
privilegiado de estratificação social, os professores passam a 
ocupar um lugar-charneira nos percursos de ascensão social, 
personificando as esperanças de mobilidade de diversas 
camadas da população: agentes culturais, os professores são 
também, inevitavelmente, agentes políticos. (NÓVOA, 1999, 
p.17, grifo do autor) 

Como agentes políticos, substituídos, passam a ser de fato 

desmobilizados e impedidos de mobilizar a outros, alunos e colegas de 

profissão. É desta forma que os professores vivem uma crise permeada de 

desmotivação, insatisfação, autodepeciação, entre outros (NÓVOA, 1999). Por 

outro lado, é este também o desafio de repensar a “profissão professor” como 

oportunidade de traçar um “projeto de uma autonomia profissional, exigente e 

responsável” cujo resultado pode ser a de um novo perfil docente e de “novo 

ciclo na história das escolas e dos seus atores” (NÓVOA, 1999, p. 31). 

Assim, avançando mais alguns passos na caminhada empreendida 

pelo voluntariado na escola, apresento no item que segue as alegrias deste 

caminhar.

4.4 – Alegrias da caminhada. 

Caminhar sempre é uma ação que implica de quem o faz algum 

esforço, para alguns mais, para outros menos. Embora alguns desfrutem de 

uma condição física melhor que outros, todos empreendem na caminhada que 

realizam esforço inerente ao ato de locomover-se. Todavia, o esforço 
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empreendido na caminhada não significa necessariamente que este seja 

desagradável. Ao contrário, ao mover-se, ao colocar em ação a musculatura 

exigida para o deslocamento, o caminhante oxigena corpo e mente. Por isso, 

caminhar implica mudanças de qualidade de vida. Parte do esforço na 

caminhada resulta em alegrias. Assim, diante dos passos que esta caminhada 

do voluntariado com a escola, passo agora a descrever e analisar estes 

momentos.

Uma das alegrias que a caminhada proporciona é que a escola 

passa a desfrutar de um status diferenciado das escolas da redondeza, tanto 

públicas como particulares por uma série de questões. Existe não apenas a 

imagem de escola de qualidade, posto que, de fato, apresenta um padrão 

diferenciado das escolas públicas, que oferece além da escolarização formal, 

atividades extraclasse importantes para a comunidade, dentre outras questões 

que a põe em evidência nesta comunidade. O aspecto físico, dentre outras 

questões, é apontado. 

“É daqui do bairro a escola mais bonita. Depois eu acho que o 

‘Colégio Refúgio do Caminho‘ que também passou por uma reforma 

agora. Não sei qual das duas é melhor, mas, ainda dentre as duas, o 

Inédito-viável chama mais atenção pelos projetos, pelos professores 

que trabalham.” (Viajor)

“Quando se cita escola pública aqui no bairro, o único nome que eu 

escuto falar é no Inédito-viável. Existe uma outra escola pública lá 

em baixo, de certa forma grande, também tem Escola Aberta, mas 
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se você perguntar qual é o nome, eu não sei te dizer. E assim, 

muitas outras pessoas. O Inédito-viável é respeitado também pelas 

escolas particulares que tem aqui.” (Caravaneira)

É assim que Freire liga o ético a o estético na prática cotidiana das 

escolas como elemento indispensável ao processo democrático. 

Como você vê, não podemos falar das metas educativas sem 
nos referirmos às condições materiais da escola. É que elas 
não são apenas “espírito”, mas “corpo” também. A prática 
educativa cuja política nos cabe traçar, democraticamente, se 
dá na concretude da escola, por sua vez situada e datada e 
não na cabeça das pessoas. 
Em última análise, precisamos demonstrar que respeitamos as 
crianças, suas professoras, sua escola, seus pais, sua 
comunidade; que respeitamos a coisa pública, tratando-a com 
decência. Só assim podemos cobrar de todos o respeito 
também às carteiras escolares, às paredes da escola, às suas 
portas. Só assim podemos falar de princípios, de valores. O 
ético está muito ligado ao estético. Não podemos falar aos 
alunos da boniteza do processo de conhecer se sua sala está 
invadida de água, se o vento frio entra decidido e malvado sala 
a dentro e corta seus corpos pouco abrigados. Neste sentido é 
que reparar rapidamente as escolas é já mudar um pouco sua 
cara, não só do ponto de vista material mas, sobretudo, de sua 
“alma”. (FREIRE, 2001a, p. 34)

Este respeito se transforma, também, em sentimento de 

pertencimento. Nesta escola, a comunidade, os professores e os alunos se 

sentem parte de um projeto maior, se sentem donos da escola. Isto se torna 

relevante porque, embora todos nós sejamos donos da escola pública, existe 

um sentimento generalizado de que o público pertence ao Estado e não a 

todos nós. Por isso, sentir-se dono da escola é um elemento que se constrói 

neste contexto de respeito e admiração, agregando à escola mesma seu 

significado real: o público de qualidade e de todos.
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Um exemplo disso foi fato que me chamou muito a atenção durante 

o período de observação na escola. Um dia cheguei e a diretora estava 

coordenando um mutirão de limpeza das canaletas internas da escola que 

estavam cheias de pedrinhas e lixo. Devia haver cerca de 8 alunos voluntários 

de 5a. a 8a. série com enxadas, pás e sacos, varrendo e recolhendo as pedras, 

limpando tudo. Fui até os alunos que trabalhavam e conversamos um pouco. 

Perguntei a dois deles que série faziam. Um me disse que estudava na quinta. 

O outro disse num tom de voz orgulhoso que era da sétima. E acrescentou “A 

gente está ajudando a escola já que ela ajuda tanto a gente.” Eu, então, 

perguntei: “E como é ajudar a escola?” Ele me respondeu: “É bom.” Eu insisti: 

“O que é bom?” Ele, então, revela: “A gente ajuda a escola e a escola ensina a 

gente, não é?” 

O caso deste aluno e de muitos outros que tive oportunidade de 

observar e conversar revela que existe por parte de alguns alunos o desejo de 

ajudar a escola que lhe serve, que lhe pertence. Isto se reforça pelo 

depoimento a seguir. 

“Quando eu chego lá de noite, antes de ir para minha sala de aula... 

que isso aí não tem nada a ver. Não atrapalham os meus estudos. 

Eu dou a maior força para elas. Pergunto: está precisando de mim? 

Quer uma ajuda? Ela diz: Se você puder, vem nos dar uma ajudinha 

aqui. Aí eu vou. Faço isso com a maior tranqüilidade.” (Caminhante)

O sentimento de pertencer a escola é um elemento muito importante 

para o engajamento de suas propostas e na luta, tanto por uma escola melhor, 
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quanto pela manutenção do que já existe. Gostar da escola impulsiona o aluno 

a querer mantê-la e a querer que ela seja ainda melhor. Segundo Bordignon e 

Gracindo (2000, p. 171), cada clima que se cria numa organização “determina 

a vontade dos membros de participar ou alienar-se do processo educativo. [...] 

Trata-se essencialmente de estabelecer um ambiente em que as pessoas 

gostem do que fazem e sintam prazer em estar ali.” E para que isto aconteça, 

segundo os autores, é necessário que, neste contexto: 

A finalidade e os objetivos estejam claramente definidos e 
sejam conhecidos de todos os atores institucionais e 
participantes externos. [...] 

As responsabilidades e ações de cada um estejam 
claramente atribuídas pelo coletivo. [...] 

A direção seja concebida como a coordenação das 
“alteridades”, das diferenças entre os iguais. [...] 

As pessoas sejam situadas como sujeitos, porque 
somente sujeitos são cidadãos, capazes de se comprometer e 
participar com autonomia. [...] 

Os conflitos não sejam negados, mas mediados 
dialeticamente, pois são inerentes à condição humana 
emancipada e resultam da pluralidade dos saberes e visões de 
mundo, que constituem a riqueza da instituição. [...] 

A informação flua límpida e transparente, pois é a 
matéria-prima da gestão. [...] 

O respeito profissional seja cultivado acima das 
divergências. [...] (BORDIGNON; GRACINDO, 2000, p. 171-
173, grifo dos autores) 

A formação de um grêmio escolar pode ser um desencadeador 

ainda maior deste sentimento de pertença e luta. 

“Agora a gente está com um grêmio escolar então, a gente pede: 

‘gente dá uma olhada porque isso aqui é nosso. Já pensou você 

entrar aqui e não ter uma banca para sentar? O quadro está todo 

pichado, não vai poder escrever. As paredes, vocês vão olhar e 

entrar num ambiente todo riscado, tudo sujo. Vocês não vão gostar. 
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Os ventiladores todos arrebentados, quando está no verão e que 

você entra na sala de aula não tem um ventilador funcionando. As 

lâmpadas quebradas.’ Quer dizer: isso aqui é nosso.” (Peregrina) 

Desta forma, embora surja num contexto de conflito entre aceitar ou 

rejeitar, as atividades voluntárias desenvolvidas na escola, entre outras coisas 

que surgem neste contexto, quando começam a funcionar e agradar, provocam 

nas pessoas o desejo de continuidade, de manutenção do já adquirido, do 

querer mais. 

“Eu creio que ela está crescendo. E a gente quer mais. Eu acho que 

a gente não tem que parar por aqui. A gente tem muito mais coisas a 

fazer. A gente nunca pode ficar sem objetivo. A partir do momento 

que o homem não tem mais objetivo, ele morre. E eu creio que a 

gente tem... crescer mais ainda. Crescer muito.” (Peregrina);

“A semente foi plantada. Eu acho que dá para a gente continuar, 

embora a gente vai sentir saudades.” (Andante)

Nas aulas de informática, por exemplo, quando questionados sobre 

sugestões de mudanças, muitos alunos afirmam não precisar de nenhuma 

alteração justificando que gostam da forma como está. O Aprendente B, por 

exemplo, quando questionado responde: “Nada, porque na minha opinião está 

ótima.” Outros alunos pedem mais tempo de aula como é o caso do 

Aprendente C. “Eu gosto de tudo mas se a gente tivesse mais tempo com 
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certeza ia ajudar mais.” O Aprendente P revelando receio em sugerir diz: “Não 

que eu esteja reclamando, longe de mim, mas quem sabe um dia a mais de 

aula. É claro se for possível para vocês.” Um aluno pede que não haja intervalo 

entre os módulos. “Seria muito bom se não desse uma pausa quando 

concluísse mas sim que depois tivesse outros cursos.”(Aprendente I) 

Outra sugestão muito freqüente é em relação ao quantitativo de 

alunos por computador. O Aprendente A gostaria que “tivesse um computador 

para cada aluno.” Além disso, como as apostilas utilizadas não podem ser 

levadas, outro ponto recorrente é que seja possível. O Aprendente O gostaria 

de “ter mais computadores para que todos trabalhassem com seu próprio 

computador e termos a nossa própria apostila sem precisar entregar.” O 

Aprendente Q reforça dizendo: “Que pudéssemos levar freqüentemente as 

apostilas, facilitaria bastante para nós.” O Aprendente N concorda dizendo: 

“entregar as apostilas após as aulas para que os alunos possam estudar em 

casa”.

O que se pode perceber nestes depoimentos é que, embora os 

alunos tenham sugestões, estas apontam para o fato de gostarem do curso. 

Pedem mais tempo, mais cursos, material. Demonstram o desejo de estudar 

mais e melhor. 

Segundo Gadotti (1993, p. 34):

O princípio de que a educação é dever do Estado não implica 
no imobilismo da população e de cada indivíduo: educação é 
também dever de todos, pais, alunos, comunidade. Com essa 
mobilização da população em defesa do ensino público, é 
possível pressionar ainda mais o Estado para que cumpra o 
seu dever de garantir a educação pública, gratuita e de bom 
nível para toda a população: uma população acostumada a 
receber um bom serviço se mobilizará para continuar a tê-lo. 
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Outro aspecto que aparece é que o fato de virem pessoas de fora do 

ambiente escolar para realizar atividades diferentes daquelas do cotidiano 

provoca nos professores e, principalmente, nos alunos um estado de ânimo 

diferenciado. Ao que tudo indica, uma aula que inova, que traz ingredientes 

atualizados repercute de forma positiva. Embora tais atributos não sejam 

exclusividade da aula dos voluntários, pois os professores também podem ter 

um perfil de aula como este, tal prática não é comum por parte dos docentes. O 

que se pode observar é que, além disso, quando o objetivo da atividade não é 

alcançado, o que se tem é apenas uma atividade de lazer para os alunos como 

é o caso das atividades de Educação Ambiental. 

“Os alunos gostam. E no dia que não vem: ‘ela não vem hoje não?’ 

‘Por que não vem tia?’” (Caminheira); 

“Primeiro que vem alguém de fora. Os meninos já vão gostar mais 

de fazer uma atividade. Fica uma coisa diferente. Isso é fato 

mesmo.” (Viajante);

“Eu já participei de muitas lá na sala de aula. Eu achei ótimo, 

maravilhoso. Perguntei demais o que queria saber. Foi sobre AIDS. 

Como você pode pegar. É uma coisa muito interessante porque você 

aprende cada vez mais. A gente não tinha uma palestra sobre isso. 

No dia que houve essa palestra lá eu estava parecendo uma 

adolescente! Porque a gente teve até uma brincadeira de corda. A 

gente se amarrou. Mas foi o maior divertimento. É por isso que eu 

gosto. E principalmente para os jovens que não sabem o que é a 
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vida. Esse projeto foi uma maravilha sobre a AIDS que houve no 

colégio. Eles estão de parabéns.” (Caminhante). 

Trilhar o caminho traz alegrias, mas não apenas isso. Caminhar 

significa também se expor a estranhos que se aproximam, muitas vezes 

salteadores. Saber como lidar com eles, um desafio. É disto que trato a seguir. 

4.5 – Salteadores do deserto. 

“A moeda tem duas faces”, dizia uma das pessoas entrevistadas ao 

se referir a caminhada do voluntariado. De fato, caminhar exige de quem o faz 

a consciência tanto dos limites como das possibilidades deste ato. Neste 

segmento, passo a discorrer sobre alguns dos limites enfrentados, mais 

especificamente, em relação ao que chamo de salteadores do deserto. Um 

deles que se revela como um velho “desconhecido” – o Estado que, omisso, 

distante e ausente por muito tempo, ao perceber que a escola colhe frutos dos 

trabalhos nela e por ela desenvolvidos, passa a se aproximar. 

Embora não tenha nenhuma participação direta nas atividades 

voluntárias desenvolvidas, o Estado está sempre “por perto”, especialmente, 

pela referência da empresa parceira. Desde visitas de equipes da Secretaria 

até visitas do próprio Secretário de Educação com registro em jornal, o Estado 

procura se inserir no contexto de sucesso obtido pela escola – mesmo que em 

nada efetivamente tenha colaborado para tal. Um exemplo disso é a visita da 

Secretaria narrada a seguir. 
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“Quando um grupo da Secretaria veio aqui fazer todo levantamento 

dos trabalhos que a gente tem na escola, como estava a escola, 

uma disse assim: ‘eu vou colocar amanhã mesmo na reunião com 

Mozart [atual Secretário de Educação do Estado] que essa escola é 

a referência.’ Eu disse: ‘meu Deus!’ Alguns professores disseram: 

‘essa escola acabada como está é referência?’ Eu disse: ‘para você 

ver. Se você olha e acha que ela está acabada, que falta muita 

coisa, tem escolas que estão em situações piores do que a nossa. 

Então, se ela colocou como referência, é por que a escola está muito 

bem, graças a Deus.’ E daqui para melhor. A diretora me disse: ‘Eu 

cheguei na GERE [Gerência Regional de Educação] e uma daquelas 

pessoas que foram na nossa escola disse: chegou a diretora da 

escola referência. A gente disse na reunião que era escola 

referência.’” (Peregrina) 

Outro acontecimento que me chamou a atenção foi um dia de 

observação em que cheguei na escola e estavam todos esperando a visita do 

Secretário de Educação. Perguntei a algumas pessoas o motivo da visita. 

Ninguém sabia. Na semana seguinte a página da Secretaria na internet publica 

fotos e notícia sobre a visita mostrando o sucesso da parceria governo, 

empresa, escola. 

É evidente que o Estado não visita todas as suas escolas como fez 

nesta ocasião. E é evidente que o Secretário não vai às escolas em estado de 

calamidade como algumas que tive a oportunidade de observar no período de 

definição do campo de pesquisa. Tão pouco se preocupa em tirar fotos nelas 
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ou delas com seus entulhos das reformas intermináveis. Muito menos publicar. 

O que o Estado faz é tentar colher frutos que não plantou. Receber louros do 

que não fez. Tomar para si as honras de um trabalho para o qual não 

colaborou em nada. 

E neste contexto de busca por holofotes, algumas análises da 

atuação do terceiro setor afirmam que o voluntariado vem em substituição às 

ações do Estado e provoca seu afastamento. Neste caso desta escola pública, 

o que se pode perceber é que o Estado há muito tempo está afastado, distante 

e não cumpre com suas funções. Por isso, a princípio não pode se afastar 

porque já estava afastado. O Estado é, de fato, omisso. 

O Estado utiliza o voluntariado, assim como em outras épocas usou 

outros argumentos, para justificar seu afastamento, sua omissão. É uma 

justificativa que se renova de acordo com o discurso político vigente. Mas, na 

educação, não chega a ser um afastamento do que já existia. O ponto a que a 

educação pública chegou hoje não decorre do voluntariado, mas de um longo 

processo histórico de descaso do Estado pela escola pública. Pode-se dizer até 

que o Estado nunca se aproximou da educação pública popular, por isso, não 

pode se afastar. A atividade que tem realizado é a de manutenção de uma 

escola excludente através do fornecimento de “deficiências”, conforme afirma 

uma das pessoas entrevistadas. 

“Uma educação numa escola pública com as deficiências que o 

poder público fornece a essas escolas [...].” (Caravaneira) 
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De fato, o poder público não tem fornecido eficiências, mas 

deficiências. Isto significa dizer que as políticas traçadas pelo Estado não têm 

atendido às necessidades reais da escola, mas ao contrário, muitas vezes 

dificulta seu trabalho. Segundo McLaren (1997, p. 181), “crianças em 

desvantagem econômica são criadas pela sociedade para falhar já em tenra 

idade, destinadas a perpetuar odioso ciclo sem fim da pobreza criada por uma 

cultura obcecada com sucesso e riqueza.” E ao que tudo indica é neste 

sentido, o de perpetuar o ciclo da pobreza, que o Estado tem trabalhado. 

Obviamente, se a Secretaria de Educação manda uma equipe de 

vistoria a escola e, mesmo tendo prometido computadores, chegando lá, a 

escola já os conseguiu por outros meios, dificilmente estes computadores virão.

“A própria Secretaria quanto a questão de informática, estava 

dizendo que iam chegar computadores na escola. Então, ‘vocês 

aguardem que vão ter uma sala de informática’. Então, a gente está 

com essa pequena salinha. Será que é por que a gente tem essa 

pequena salinha, até hoje, não chegaram os computadores?” 

(Peregrina)

Tampouco estarão empenhados em mandar prioritariamente 

professores para uma escola onde voluntários executem tal tarefa. Em oposto, 

aproveitam-se disso para sugerir explicitamente que os próprios professores da 

instituição se voluntariem, como demonstra o depoimento a seguir.
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“Porque tem professores a Secretaria não vai se preocupar em 

mandar. Procura vê se tem aí algum de vocês que saiba informática. 

Que dê um pouquinho do seu tempo. [comenta em tom de ironia] É 

bom, não é?” (Peregrina)

O que a Secretaria de Educação esquece é que seu papel consiste 

em ser a provedora das necessidades fundamentais da escola, dentre elas, os 

professores. Esquece também que, embora envolvidos com grupos voluntários, 

as gestoras e os professores desta escola não são pessoas ingênuas que 

aceitam passivamente a omissão do Estado. Nesta escola, a existência do 

voluntariado não elimina a reflexão crítica, não elimina o empenho em 

continuar exigindo do Estado que cumpra seu dever. 

“A moeda tem duas faces. E a gente tem isso. Voluntariado é muito 

bom. Por outro lado, porque [tem] o voluntário... eles não se 

preocupam em mandar mais funcionários. Nós temos uma única 

merendeira na escola para três turnos. Já pedimos várias vezes que 

viesse mais. Mandamos vários ofícios. E eles não mandaram 

ninguém. Nós tínhamos uma que está aposentada. O lugar dela está 

aí. Nós temos aqui três pessoas para fazer a limpeza dessa escola o 

dia inteiro. É muito grande. E eles não mandam mais. Então tem 

duas faces essa questão do voluntariado. Porque quando vê que as 

coisas acontecem, está tudo limpo, correndo as mil maravilhas com 

essa falta de funcionário?! Ah gente... não precisa não! Tem 

suficiente!” (Peregrina)
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Peregrina relata outro exemplo de omissão do Estado e de como 

agem diante dela e mais, como entendem a situação. 

“Tem alunas nossas que dizem: Eu posso ajudar vocês aqui na 

secretaria? A gente diz: olha, sem vínculo empregatício. É 

voluntário? É. Pode vir. Por que a gente aceita? Porque ajuda. Por 

um lado ajuda muito. Por outro, eu fico preocupada porque quando a 

gente consegue ajuda, parece que o governo tende a dizer assim: 

Ah! Tão conseguindo passar. Então não vai precisar a gente ficar 

preocupado de fazer concurso para agente administrativo. Por que? 

Não está conseguindo? Eu fiquei até pensando quando fizeram aqui 

uma espécie de sindicância na escola, e chegaram a mim para dizer. 

Nossa! a escola está muito organizada. Mesmo com um agente 

administrativo só. Eu disse: Meu Deus! Chegam lá na Secretaria de 

Educação, dizendo que a escola com quase dois mil alunos, tem 

apenas um agente administrativo e está tudo em dia? Ah! Então 

posso passar. É preocupante”. (Peregrina) 

Ainda assim, nem todos compreendem ainda o alcance e os limites 

da atuação do voluntariado. Existem propostas para que a escola adote 

atividades substitutivas na área da docência.

“As deficiências que houver de professor do Inédito-viável nós 

vamos tentar ver se a gente consegue superar trazendo estagiários 

da Universidade para cá. Porque se a Escola de Aplicação tem 
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estágios para os licenciados... é aberto. Por que não as escolas 

estaduais também poderem ter essa mesma oportunidade uma vez 

que existe a deficiência dos professores? Se existe a deficiência de 

ensino e você tem a mão de obra, só não está com o diploma na 

mão, precisando fazer o estágio... por que não aproveitar essas 

pessoas num trabalho de voluntariado? E a gente vai ajudar a 

comunidade a crescer.” (Caravaneira)

Para a própria gestão da escola a proposta é vista com receio. 

Embora desejem solucionar o problema da falta de professores, existe a 

atenção e preocupação com a possibilidade de enfraquecimento do profissional 

professor, na medida em que ele pode vir a ser resignificado e reconfigurado 

como atividade de estágio.

“Alguns voluntários da Universidade Federal estão querendo 

implantar um projeto aqui. Só que esse projeto, eu estou com um 

pouquinho de pé atrás que é justamente entrando na sala de aula. 

Eu não posso chegar e tirar o papel do professor. Então, quando se 

trata de atividade pedagógica, sala de aula, o professor resiste 

porque ele diz que qualquer um pode ser professor, mas não é 

qualquer um que pode ser engenheiro. Então, tem essa 

preocupação.” (Andarilha) 

Sem dúvidas, a situação é preocupante, tanto porque a escola não 

tenha o número de professores necessários para o desenvolvimento de sua 
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atividade-fim, quanto porque colocar alunos de graduação das universidades 

públicas para substituir profissionais concursados não seja a solução adequada 

para a problemática, como é possível entender em Freire: 

Vamos superar as lacunas, mas não a partir de um 
levantamento da proclamada incompetência docente. Seria 
extraordinário se – nas condições históricas de desrespeito dos 
poderes públicos aos professores, com os salários de miséria 
que recebem – grande parte deles não resultasse 
despreparada. [...] 
Vamos superar as lacunas a partir da reorientação dos gastos 
públicos, da superação dos desperdícios e do descaso 
absoluto pela coisa pública, de eficaz política tributária, da 
revisão das tarefas do Estado. Disso tudo resultará a 
possibilidade concreta de uma política pedagógica baseada no 
tratamento digno do magistério, no exercício de sua formação 
autêntica. Somente a partir daí será possível cobrar-lhe 
eficácia. (FREIRE, 2000, p. 80, grifo do autor)

Substituir professores concursados por alunos universitários 

estagiários significa minar por completo a atuação profissional desses mesmos 

alunos que, futuramente, entrarão no mercado de trabalho. Afora isto, o aluno 

não dispõe ainda da formação completa necessária para o desempenho da 

docência, se é que ela tem se dado adequadamente nos referidos cursos. 

Como agir e que decisões tomar em relação aos estranhos que se 

aproximam para caminhar com a escola e os voluntários a caminhada é 

elemento impositivo para que não se perca o rumo, a trilha que se quer seguir. 

Todavia, ao longo do caminho, algumas questões também aparecem 

e é delas que trato em seguida. 

4.6 – Pérolas no caminho. 

Iniciada a caminhada, os voluntários e a escola vivem momentos de 

alegria, de encontros, de estranhos caminhando ao lado e também encontram 



156

pérolas no seu caminho. Mas por que encontram pérolas e não pedras? O 

fundamental da pérola é saber como ela se forma. 

Quando um grão de areia se deposita acidentalmente na 
concha de uma ostra, encrustando-se ali, a ostra passa a 
secretar uma quantidade cada vez maior de um muco espesso 
e homogêneo, que se solidifica em camadas microscópicas 
sobre o corpúsculo estranho, até se transformar numa pedra 
dura, perfeitamente esférica e lisa, de irradiante beleza. 
(NACHMANOVITCH, 1993, p.87 ) 

Mas ao falar da formação das pérolas, a que me refiro? Na 

realidade, pérolas são pedras e afirmar encontrar pedras em um caminho é 

encontrar dificuldades, obstáculos. No caso das pedras/pérolas encontradas no 

caminho do voluntariado na escola, elas trazem um significado especial: o do 

papel dos erros.

A ostra transforma o grão de areia e a si mesma em algo novo, 
transmuta a intrusão do erro ou da estranheza num sistema 
próprio, completando a gestalt de acordo com sua natureza. 
Se a ostra tivesse mãos, não haveria pérolas. Como ela é 
obrigada a conviver com a irritação por um longo período de 
tempo, a pérola se forma. (NACHMANOVITCH, 1993, p. 87, 
grifo do autor)

Desta forma, a perspectiva de análise que trago neste tópico implica 

o entendimento do papel dos erros no processo educativo no sentido de 

contribuir para transformar grãos de areia em pérolas, de trazer a tona 

dificuldades que possam ser tomadas em favor da escola. 

As dificuldades, obstáculos, equívocos se revelaram nas entrevistas, 

mas, sobretudo, nas observações e análise documental. Além disso, mais um 

detalhe se faz relevante. Muitas das questões levantadas neste ponto se dão 
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nas ações desenvolvidas em sala de aula, quando os voluntários 

desempenham atividade de ensino. 

O primeiro ponto a se destacar diz respeito à concepção pedagógica 

dos projetos do voluntariado empresarial que vem toda pronta de São Paulo. 

Se do ponto de vista financeiro isto pode representar uma economia 

considerável no que se refere a manutenção do projeto, do ponto de vista 

pedagógico é possível observar uma lacuna no atendimento às necessidades 

da comunidade em si. Perde-se a oportunidade de levar a cabo um programa 

voltado para as discussões mais favoráveis às especificidades de nossa região 

e mais especificamente do bairro onde a escola está localizada como, por 

exemplo, discutir o problema que a comunidade enfrenta com o lixo, suas 

causas, implicações e soluções; moradias nas encostas dos morros, suas 

causas, implicações e soluções; entre outras questões.

Outra questão referente aos projetos é a falta de menção ou 

vinculação dos Parâmetros Curriculares Nacionais no tocante a educação 

sexual e ambiental. Ora, uma vez que já existe uma proposta de trabalho 

interdisciplinar proposto pelo Ministério da Educação, por que as atividades de 

Educação Ambiental e Sexual não interagem com esta proposta? Todavia, o 

projeto de Educação Ambiental ainda apresenta uma proposta estruturada, 

enquanto que o de Educação Sexual tem apenas uma apostila para os 

voluntários com orientações mais técnicas referentes a doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS. 

Mas, ainda que isto não seja considerado um “problema”, existe 

ainda alguns outros pontos relevantes. O planejamento das aulas de Educação 

Ambiental, por exemplo, já são pré-concebidos, também em São Paulo. O 
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formato das aulas é dado por “atividades” que vem em folhas separadas no 

formato de “planejamento de aula”. Os voluntários precisam apenas segui-lo. 

Nele se apresentam objetivos, quadro conceitual, atividade, avaliação e 

possibilidade de continuidade. Embora seja visualmente agradável, o “roteiro” 

apresenta uma estruturação voltada para o ensino de ciências, com atividades 

muito “amarradas” deixando pouco tempo e espaço para a criatividade e para o 

debate em torno da educação ambiental em si. Em outras palavras, o roteiro 

não propõe uma problematização de temáticas ambientais, mas uma 

seqüência de ações e conceitos a serem transmitidos deixando para o 

voluntário pouco ou nenhum espaço de criatividade ou de tempo de aula para a 

construção de conhecimento, o que faz a aula se distanciar da perspectiva da 

ecopedagogia.

Segundo Gadotti (2000, p. 236) embora a população saiba o que é 

lixo, ela “não entende a questão ambiental na sua significação mais ampla”. 

Por isto, o autor enfatiza a necessidade “de uma ecopedagogia, de uma 

pedagogia para o desenvolvimento sustentável”. Esta ecopedagogia, por sua 

vez, traz implicações na reorientação dos conteúdos curriculares que devem 

ser significativos para os alunos e para “a saúde do planeta num contexto mais 

amplo”. Isto porque a busca do significado se dá num contexto e “para 

compreender o que se conhece não se pode isolar os objetos do 

conhecimento” (GADOTTI, 2000, p. 237). 

Gadotti (2000) afirma que a educação ambiental ou ecoeducação 

impõe uma “mudança radical de mentalidade em relação à qualidade de vida” 

(p. 240) e que isto diz respeito de forma direta a como temos nos relacionado 

com a natureza, quais tem sido nossos valores, nossas atitudes e nossas 
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ações em relação a ela. Esta análise, segundo o autor se dá em relação a 

todos os ambientes, mas inicia-se no de trabalho e no doméstico. Por isto, a 

ecopedagogia se faz indispensável na escola e dá ao tema educação 

ambiental grande relevância. Neste sentido,

a ecopedagogia supõe a necessidade de uma educação 
ambiental, incorpora-a e estuda, como ciência da educação, os 
fins da educação ambiental e os meios de sua realização 
concreta. (GADOTTI, 2000, p. 240) 

Esta perspectiva aponta que a relevância da educação ambiental 

para esta comunidade que enfrenta dificuldades em relação ao lixo – ponto 

este destacado por algumas pessoas entrevistadas – é imensa. 

A seqüência das atividades neste mesmo projeto, por sua vez, não 

contempla ou contempla apenas superficialmente os objetivos colocados pelo 

programa. Tomando apenas dois destes objetivos, o de “apontar aos alunos a 

importância da preservação ambiental, bem como de que forma as questões 

relativas a este tema os afetam” e “fazer com que os alunos proponham e 

implementem ações que permitam sua participação na preservação ambiental 

das regiões próximas à escola”, duas observações iniciais podem ser feitas.

Uma questão é que a seqüência dos conteúdos trabalhados pelo 

planejamento não aponta elos entre os temas trabalhados, por isso não 

convergem para os objetivos traçados, mas os tratam de forma isolada. Por 

exemplo, em uma aula trabalham-se conceitos de cultura e natureza 

objetivando “aproximar os conceitos não-formais de natureza e cultura” 

(ATIVIDADE ..., 2003). Na seguinte, trabalha-se com a classificação de animais 

vertebrados e invertebrados objetivando “ensinar às crianças procedimentos de 

observação e classificação animal.” 
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Então, qual a relação entre estes assuntos? Existe convergência do 

objetivo específico da atividade com os objetivos gerais do projeto? Qual a 

relação que se faz com a proposição de ações que levem à preservação? Que 

proposta de implementação de ações nasce destes conteúdos trabalhados? 

Outro ponto precisa ser ainda enfatizado. A linguagem utilizada no 

planejamento nem sempre é clara e confunde voluntários, professores e 

alunos. Um exemplo disso é a seqüência da capacitação, da aula e no retorno 

dos resultados pelos voluntários sobre o tema “cultura e natureza”.

No planejamento utilizado pelo voluntário, destaco os objetivos, o 

quadro conceitual e a proposta de desenvolvimento da atividade como 

sustentação para a análise que se seguirá. 

O objetivo anunciado é o de 

aproximar os conceitos não-formais de natureza e cultura, já 
usados pelas crianças em sua linguagem cotidiana, dos 
conceitos formais, especialmente aqueles propostos pela 
geografia e pela ecologia. 
É importante, entretanto, que fique claro que as crianças não 
precisam aprender, nem nesta ocasião, nem no decorrer do 
projeto, estes conceitos formais. Mais interesante do que isto é 
que elas tenham contato com estes conceitos e, desta forma, 
em lugar de meramente abandonar as idéias que já tinham 
sobre estes termos, possam colocá-las em questão e elaborá-
las. [...] Enfim, a idéia , aqui, é de ampliação e não de 
substituição. (ATIVIDADE..., 2003, grifo do autor)

Segue então o quadro conceitual que diz: 

Utilizaremos para esta atividade e qualquer outra em que estes 
termos sejam utilizados, as definições encontradas no 
Dicionário Houaiss. 
Natureza, neste caso, é definida como o mundo material,
especialmente aqueles em que vive o ser humano e existe 
independentemente das atividades humanas. 
Cultura, por sua vez, é definida como o conjunto de padrões de 
comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc. que 
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distinguem um grupo social. (ATIVIDADE..., 2003, grifo do 
autor)

A proposta de desenvolvimento da atividade diz que: 

Os voluntários da Empresa deverão distribuir entre as crianças 
pedaços de papel, [...] e pedir-lhes que desenhem cenas ou 
coisas que imaginem naturais ou culturais. [...] Os desenhos 
prontos devem ser recolhidos pelo voluntário para a próxima 
etapa do jogo. [...] Na segunda etapa do jogo, alguns dos 
desenhos escolhidos deverão ser representados por mímica
por crianças que desejem esta participação, enquanto os 
demais tentam descobrir não apenas o que foi desenhado, mas 
em qual das duas categorias este desenho se enquadraria. [...] 
Por exemplo, se o desenho representado for o de uma árvore, 
a classificação mais óbvia seria a de um objeto natural, mas 
esta classificação pode ser colocada em questão pela 
proposição do voluntário Empresa, que a identifica como uma 
espécie própria de outro continente, e não natural do Brasil, 
plantada em uma praça no centro por seu valor estético, por 
ser muito bonita, como ocorre na Cidade de Campos do 
Jordão, em São Paulo, por exemplo, cheia de Flamboiants,
árvore natural dos países europeus, trazida para esta região 
pela beleza de sua troca de folhas no outono. 
Da mesma forma, qualquer cena em que haja a presença 
humana poderia ser classificada como cultural, mas é preciso 
lembrar que os seres humanos compõem aquilo que 
chamamos de natural, tanto quanto outros animais, uma vez 
que, independentemente de toda cultura, estão submetidos às 
mesmas leis naturais de nascimento, crescimento e morte. 

Em relação aos objetivos da atividade, meu primeiro questionamento 

é em que medida e de que forma este objetivo específico, passando pela 

execução da atividade, atende aos objetivos gerais do programa de Educação 

Ambiental? Ao que tudo indica, a atividade pretende demonstrar a ação do 

homem sobre a natureza, que pode ser danosa ou não. Mas não faz isso ou o 

faz de forma muito confusa. 

Em relação aos conceitos: a atividade acima utiliza os conceitos de 

cultura e natureza anunciados? Não. Portanto, existem inicialmente alguns 
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pontos de incoerência no planejamento que apontam para questões 

fundamentais que influenciarão na aula. 

Na terceira etapa do jogo, os desenhos devem ser devolvidos 
às crianças para que decidam se desejam manter sua 
classificação inicial ou, à luz dos novos argumentos 
apresentados no desenvolvimento do jogo, alterá-la. Qualquer 
que seja a escolha, neste caso deverá vir acompanhada de um 
argumento que a sustente. 
Para construir estes argumentos, as crianças deverão apontar 
características que considerem próprias do natural ou do 
cultural e, com isto, obter uma definição coletiva para estes 
termos, mesmo que não seja a que foi apresentada nesta ficha. 
A definição negociada com o grupo, entre adultos e crianças, 
deve ser a que permanecerá e, por isso, deve ser registrada
por todos, em cadernos individuais, cartazes, ou mesmo nas 
regras do jogo, para consulta futura. (ATIVIDADE..., 2003, grifo 
do autor) 

A terceira etapa solicita dos alunos uma reflexão sobre o conceito 

inicial acompanhado de justificativa. Mas os conceitos base anunciados não 

correspondem aos utilizados na atividade. Com base nestes dados, vamos 

então à capacitação referente ao assunto.

Na capacitação dos voluntários, a coordenadora diz que os 

voluntários devem desenhar algo que represente cultura e natureza. Faz com 

os voluntários o que eles devem fazer com os alunos nas escolas, mas não 

explica isso de imediato. Também não entrega a priori o planejamento da aula. 

Depois disso, faz a brincadeira de mímica prevista no planejamento. Fala sobre 

o que seria cultura e natureza nos desenhos dos voluntários. Começa com 

exemplos assim: “um pé de árvore é cultura ou natureza?” E os voluntários 

dizem: “natureza”. Ela diz: “e se for um pé de maçã?”. Eles dizem: “natureza.” 

Então, ela diz que não. Que é cultura porque a macieira não é do nordeste, foi 

trazida pelo homem e que, portanto, é “cultural”. Ela exemplifica com a água do 
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mar. Todos concordam que é natureza. Mas, “e se for poluído?”, diz ela. 

“Então, é cultura”, acrescenta. Os voluntários começam a ficar visivelmente 

confusos. Um deles questiona, diz que não está claro e precisa ficar para não ir 

de encontro ao que está sendo ensinado na escola. Ela diz que esse assunto já 

deve ter sido trabalhado na sala pela professora, mas denota insegurança na 

articulação do trabalho com as professoras. 

Dá diversos exemplos de cultura e natureza, a maioria confusos 

como seria de se esperar, a partir da análise do planejamento. Usa as palavras 

natureza, cultura, natural e cultural, complicando ainda mais porque o próprio 

planejamento sugere isso. Um voluntário pede mais esclarecimentos e diz que 

está confuso. Ela explica que cultura é quando existe a ação do homem e 

natureza quando não existe. A capacitadora parece estar confusa também. O 

ponto fundamental aqui é que esta definição sugerida na atividade entra em 

choque com a própria definição do quadro conceitual. Assim, a atividade não é 

adequada ao tema. O assunto é encerrado mas, pela expressão facial, o 

voluntário demonstra não estar convencido. A leitura do planejamento fica para 

o final e não existe discussão crítica em torno dele. Os voluntários não 

apresentam dúvidas e o encontro é finalizado. 

Na escola, as voluntárias iniciam a aula. Com 30 alunos presentes, o 

clima não é tão pacato quanto na capacitação e as voluntárias têm dificuldades 

com a disciplina e condução do trabalho planejado. Uma delas pede silêncio e 

sua expressão facial denuncia seu incômodo com o barulho. A professora 

ajuda sempre pedindo silêncio. Os alunos mostram o trabalho que fizeram, 

proposto pelas voluntárias. Diziam seu nome e o que gostavam mais de fazer e 

isto estava representado no desenho que estavam fazendo até então. 
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A aula prossegue e elas seguem a risca o planejamento recebido, o 

que demonstra procurarem estar organizadas. Por outro lado, se seguirem o 

planejamento a risca correm o risco de criarem com as crianças o mesmo clima 

confuso da capacitação em torno dos conceitos a trabalhar. Uma das 

voluntárias olha muito para o relógio preocupada com a hora. Pede para as 

crianças desenharem o que é cultura e natureza. Entre a dinâmica de 

apresentação e a primeira atividade já vão quase 40 minutos da aula. Só 

restam 20 minutos. Um detalhe aqui é relevante: a administração do tempo e a 

adequação da quantidade de atividades para o tempo disponível. Neste ponto 

as voluntárias têm problemas em ambos os pontos. 

Elas recolhem os desenhos e começam a brincadeira da mímica. 

Dois alunos participam. Elas começam a perguntar se é cultura ou natureza. 

Dão um exemplo da água do mar que poluída “passa a ser uma cultura”, 

afirmam. Ao final da explicação, as voluntárias perguntam: “entenderam?” 

Ninguém responde em meio ao barulho. Elas repetem: “entenderam?” Dois ou 

três alunos, automaticamente, dizem: “entendemos.” Elas se satisfazem. Dão o 

exemplo de um “pé de eucalipto” e eu me questiono, silenciosamente, se os 

alunos sabem o que é eucalipto. Dizem que se é uma “plantação de eucalipto” 

então, é “uma cultura”.

Dos vinte minutos que tinham, agora só sobram dez. Isto significa 

que passaram apenas dez minutos trabalhando os conceitos com as crianças 

e, ainda assim, não promoveram dialogicidade e criticidade. Começam a 

devolver os desenhos para as crianças e pedem para “ver se [os alunos] 

querem mudar o conceito”. (grifo meu)

Segundo Zabala (1998, p.43), 
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não podemos dizer que se aprendeu um conceito ou princípio 
se não se entendeu o significado. Saberemos que faz parte do 
conhecimento do aluno não apenas quando este é capaz de 
repetir sua definição, mas quando sabe utilizá-lo para 
interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno ou 
situação; quando é capaz de situar os fatos, objetos ou 
situações concretos naquele conceito que os inclui. 

As crianças e a professora não entenderam que deveriam passar 

para uma outra etapa da atividade e começaram a guardar os livrinhos 

pensando que a atividade estivesse encerrada. As voluntárias, mal sucedidas 

na explicação, desistem e perguntam, então, o que é cultura. Um aluno 

responde que é natureza. Elas se olham, rindo entre decepcionadas ou 

desconcertadas. Por fim, elas explicam que cultura é quando existe a ação do 

homem e natureza quando não. E perguntam: “entenderam?” Um ou dois 

alunos dizem: “entendi”. Elas encerram a aula agradecendo por terem sido 

recebidas.

Durante a aula apareceram na sala várias professoras de outras 

turmas que vão trabalhar, elas mesmas, estes assuntos nas salas. Uma delas, 

que estava junto a mim, diz que veio porque acha que ajuda ver, pois na hora 

do exemplo do eucalipto me pergunta: “mas e aquela árvore única, não podia 

ter sido plantada também?” Ela se refere ao fato de ter sido dito que uma 

árvore de eucalipto era natureza e vários “pés de eucalipto” cultura.

Alguns elementos nesta atividade voluntária chamam a atenção e 

merecem aprofundamento. Ora, se o objetivo do núcleo é, principalmente, a 

conscientização da necessidade da preservação ambiental e a proposição de 

ações para sua preservação, como esta aula contribui para estes objetivos? Se 

ela mais confunde que esclarece, que repercussão, então, isso pode trazer? 

Percebe-se, por isso, uma lacuna na relação da teoria com a prática. Se por 
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um lado a aula atende (sic) ao objetivo da atividade em si de “aproximar os 

conceitos não-formais de natureza e cultura” (ATIVIDADE..., 2003), não atende 

ao do Projeto de Educação Ambiental de “apontar aos participantes do projeto 

a importância da preservação e conservação ambiental” e “fazer com que os 

alunos e voluntários [...] proponham e implementem ações que permitam sua 

participação na conservação e preservação ambiental das regiões próximas à 

escola” (FAVERSANI; MARCHEZI, 2003). Tampouco traz mudanças efetivas 

no cotidiano escolar da forma como propõe. 

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de 
viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para 
discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e 
os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os 
riscos que oferecem à saúde das gentes. Por que não há lixões 
nos corações dos bairros e mesmo puramente remediados dos 
centros urbanos? [...] 
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que 
se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a 
realidade agressiva em que a violência é a constante e a 
convivência das pessoas é muito maior com a morte do que 
com a vida? Por que não estabelecer uma necessária 
“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos 
alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? 
Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de 
um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? 
A ética de classe embutida nesse descaso? (FREIRE, 2002, 
p.33-34)

Muitos detalhes a esta altura são relevantes. Uma delas é que não 

existe nenhuma consideração feita em nenhum momento sobre as diferenças 

entre séries e idade. Qual a diferença entre apresentar este conteúdo a uma 

sala de primeira e a uma de quarta série? As aulas são as mesmas para alunos 

de primeira a quarta série e, por isso, é possível perceber a falta de adequação 

necessária a cada nível escolar. Mesmo entre séries iguais, existem diferenças 

entre salas. E em cada sala, existem diferenças entre os alunos. Por isso, a 
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atenção às diferenças é tão relevante. Outra questão é, ainda, a atenção aos 

saberes dos educandos. Trabalhar com conceitos sem antes buscar nos 

próprios alunos o que já sabem. Estes elementos merecem destaque tanto em 

relação à Educação Ambiental como ao projeto de Educação Sexual, onde as 

diferenças fazem muita diferença.

Um outro ponto importante do planejamento são os imprevistos. 

Diante deles, muitas vezes, em todos os projetos nenhuma atividade foi 

elaborada para contorná-lo. Não existe nem nos planejamentos, nem nas 

capacitações uma orientação formal de como agir diante de situações não 

planejadas. Um exemplo disso, foi uma situação relatada por voluntários da 

Educação Ambiental. Um voluntário comenta que não gostou da atividade que 

consistia em catalogar folhas. Afirma que não funcionou bem. Diz que fizeram 

tudo rapidamente e sobrou tempo na aula. Além disso, não conseguiram fazer 

vinculação com o “para que aquilo servia”. Ou seja, para que pedir aos alunos 

para trazer folhas, catalogá-las, secá-las? Outro voluntário explica que numa 

escola os alunos não levaram as folhas para atividade e eles decidiram pegar 

na hora, no pátio da escola. O resultado, todavia, foi contrário ao que se 

propunha uma vez que, para conseguir as folhas, os alunos depenaram uma 

árvore. Outra coisa dita foi sobre a falta do papelão para secar as folhas, bem 

como falta de jornal. Como resultado temos, só neste caso, problemas com 

ausência de relação teoria e prática, voluntários não sabem como lidar diante 

do imprevisto e, sobretudo, acabam por atingir o contrário de seus objetivos.

Outra questão se relaciona com o não comparecimento do voluntário 

ao compromisso estabelecido ocasionando problemas de freqüência e 

assiduidade.
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“Teve um dia que a gente organizou tudinho depois do recreio. Na 

hora de chegar, ela não chegou. Aí eu fui fazer a atividade com eles. 

‘Ela não veio tia?’ Quando deu onze e meia, já tinha liberado eles, 

ela chegou. Inclusive no outro dia: ‘tia porque foi que ela não veio?’ 

Ela veio, só que ela chegou um pouquinho atrasada e não deu 

tempo de ela avisar. ‘Mas tia!’” (Caminheira); 

“O nosso educador devido ao horário no trabalho no começo do 

módulo chegava um pouco atrasado. Hoje isso não acontece.” 

(Aprendente D). 

O improviso é outro ponto que sobressai dentre as pérolas no 

caminho. Não apenas pelos depoimentos colhidos, este dado se verifica 

também durante o período de observação. 

“Em alguns momentos percebi que a educadora olhava os 

conteúdos na hora, ou seja, não preparava a aula.” (Aprendente G); 

“Melhorar a didática de alguns educadores.” (Aprendente F); 

“A preparação das aulas. Melhorar a didática.” (Aprendente G); 

“O desempenho deles foi muito bom, mas poderia ter melhorado 

quanto a preparação das aulas.” (Aprendente N). 
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Outra questão diz respeito a problemas com a coordenação dos 

projetos, seja por falta ou por insuficiência. No projeto de informática a 

existência de uma coordenadora é revelada como elemento fundamental para 

o bom andamento das atividades.

“No inicio a gente achava que o núcleo de Informática não iria dar 

certo. Determinado horário vinha dois, três alunos porque aqueles 

outros ou arrumaram emprego, ou a questão da irresponsabilidade. 

Não tem o compromisso. Alguns horários do CDI começaram a 

falhar. Balançou as estruturas da gente. Não vai dar certo. A gente 

sentou conversou. Então, o CDI contratou uma funcionária para ficar 

responsável por todo esse controle. A partir do momento que entrou 

uma pessoa para organizar esse planejamento começou a dar 

certo.” (Andarilha); 

“A organização interna mudou muito, organização física mesmo, das 

pastas, de separação. Infra estrutura, freqüência de professor, de 

aluno, cobrar rendimento. Qual foi o rendimento dos alunos? O que 

está sendo dado em cada aula. Tem uma pessoa lá que força a ter 

uma disciplina mais organizada. Coordenar os cursos, avisar os 

alunos, coordenar capacitação de voluntários. Ela faz esse link. 

Deixou tudo muito mais organizado de que antes. Deu problema, 

seja do que for, você deixa que ela resolve, além das coisas de 

própria iniciativa. Eu tomei um choque quando eu vi o progresso de 

limpeza, de organização, de recurso disponível.” (Trilheiro).



170

Todavia, alguns outros projetos ainda carecem desta organização. 

No caso do núcleo de Educação Ambiental, por exemplo, existe uma pessoa 

coordenando o trabalho realizado em vinte e uma escolas da região. Ela é 

responsável por capacitar voluntários e professores, dar aulas nas escolas sem 

voluntários, além de realizar acompanhamento de todas as atividades relativas 

ao projeto.

“A gente sempre faz uma avaliação de como está na escola. Se tem 

algum problema eles [os voluntários] me ligam, eu acompanho eles. 

Se um não pode ir, eu vou no lugar ou, se da dupla só vai um, quer 

que eu vá junto, eu vou. Eu estou sempre mais ou menos por dentro. 

Eu sempre falo para eles me deixarem a par porque não dá para 

ficar ligando para todo mundo. Pelo menos assim no dia-dia.” 

(Viajante)

Trata-se de um projeto que atende a muitas escolas o que faz com 

que a coordenadora tente atender a todas as tarefas sem obter sucesso. Além 

disso, a coordenadora é engenheira florestal, o que aponta a questão da 

necessidade do profissional em educação na coordenação dos projetos em 

geral. A horta é um exemplo da falta de coordenação. 

“A horta é que não está dando muito certo porque falta justamente 

alguém para puxar a orelha de quem... Nem sempre eu estou aqui. 

Semana passada eu comprei novas sementes. A professora que 

botaram como coordenadora geral aqui da escola está com muitas 
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escolas. Quando você tem muitas atividades você não dá conta de 

nenhuma. Então começa a deixar a desejar. Mas a semana passada 

a gente retomou e vai começar a replantar. A questão da horta é que 

está solta. Desde o ano passado não está ainda como a gente quer.” 

(Andarilha)

Uma outra dificuldade encontrada nas atividades voluntárias 

desenvolvidas é a que os próprios professores enfrentam em seu cotidiano: a 

dificuldade das crianças com a leitura e a escrita. 

“No começo elas disseram que os meninos muitos têm problema de 

ainda não sabe escrever direito. Mas eu falei que a gente vai tendo 

que dançar conforme a música. O professor fica ajudando.” 

(Viajante)

A este ponto, necessário se faz pontuar algumas questões. Em 

primeiro lugar, a necessidade de um planejamento mais cuidadoso da aula 

uma vez que ao se propor uma atividade voluntária a uma escola pública, não 

se deve esperar que ela disponha de todo material adequado para o 

desenvolvimento da atividade. Além disso, este exemplo ressalta a importância 

de haver clareza de objetivos da atividade tanto para o voluntário como para as 

crianças. Em outras palavras, para que estou realizando esta tarefa? O 

improviso pode acarretar, dentre outras coisas, um efeito bumerangue que 

seria a obtenção do objetivo contrário. O caso da depredação de uma árvore é 
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eloqüente quando o objetivo da atividade consistia em despertar nos alunos a 

importância de se preservar a natureza.

É desta forma que Freire destaca o papel do novo, da criatividade, 

da consciência crítica frente ao objeto de estudo. Destaca a importância da 

negação da concepção bancária e da adoção de uma perspectiva progressista. 

Será a partir da situação presente, existencial, concreta, 
refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos 
organizar o conteúdo programático da educação ou da ação 
política.
O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através 
de certas contradições básicas, sua situação existencial, 
concreta, presente, como problema que, por sua vez, o desafia 
e, assim, lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no 
nível da ação. 
Nunca apenas dissertar sobre ela e jamais doar-lhe conteúdos 
que pouco ou nada tenham a ver com seus anseios, com suas 
dúvidas, com suas esperanças, com seus temores. (FREIRE, 
2002b, p.86) 

Koff e Pereira corroboram neste mesmo sentido enfatizando a 

relação da disciplina com os princípios pedagógicos adotados pela escola no 

sentido de que o saber seja instrumento de socialização e transformação e não 

de reprodução. 

A definição de disciplina deve estar, ainda, iluminada por 
valores que orientem um processo educativo capaz de 
contribuir para a transformação social. Logo, o conceito de 
disciplina está comprometido com princípios de participação e 
cooperação.
Inserida num contexto que propõe a socialização do saber e do 
poder, a disciplina não pode mais ser encarada, unicamente, 
como manutenção da ordem, através da obediência a regras 
preestabelecidas.[...] É imprescindível a existência de padrões 
de comportamento adequados à vida em grupo, mas é 
fundamental reconhecê-los culturais e passíveis de revisão.
Uma dada situação pode exigir atitudes consideradas 
indisciplinadas em outros contextos. Do mesmo modo que, 
muitas vezes, reagir obedientemente representa abandonar a 
construção de ações originais e criativas. (KOFF; PEREIRA, 
1996, p. 130, grifo das autoras) 
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Todas as questões anteriormente apontadas revelam a necessidade 

de atenção aos saberes necessários a prática educativa. Entrar em sala de 

aula para realizar tarefa docente revela o impositivo de um preparo mínimo 

indispensável para tal. Do contrário, os resultados que se podem alcançar são 

a nulidade de objetivos, o esvaziamento das ações, o efeito bumerangue, entre 

outras questões. 

[...] o desafio da prática educativa é a articulação entre o saber 
escolar e as condições concretas de existência das crianças, 
de forma que o novo saber decorrido dessa relação seja 
instrumento de superação de suas próprias condições de vida.
Diante desse desafio, situamos a metodologia como elemento 
responsável pela mediação saber escolar / condições 
concretas das crianças. (VASCONCELOS, 1996, p. 101) 

É necessário observar não apenas as dificuldades que as 

características das crianças de cada faixa etária e cada turma apresentam 

necessidades diferenciadas que devem ser objeto de preocupação no 

planejamento das atividades. O voluntário, ao atuar numa escola, deve ser 

orientado no sentido de atentar a estas diferenças e ser preparado para 

trabalhar com elas. No caso das crianças com dificuldades de escrita, procurar 

focar no objetivo da atividade e buscar formas de atingi-los.O que ocorre com o 

improviso é o que eu chamo de pseudo-aula. A atividade desenvolvida pelo 

voluntário passa a ser uma quase atividade que simula a solidariedade quando 

poderia, de fato, exercê-la, acaso fosse levada com rigor. 

Segundo Teodósio (2001a, p. 13), estas questões relativas ao 

absenteísmo, pontualidade e desempenho de voluntários são um dos grandes 

desafios para o terceiro setor. Este autor afirma que quando se substitui a mão-

de-obra remunerada por voluntários algumas questões são cruciais: “há uma 
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relutância em se avaliar individualmente o desempenho dos voluntários, bem 

como adotar estratégias gerenciais voltadas ao controle, temendo-se que o 

voluntariado abandone suas atividades por não aceitar esse tipo de postura 

gerencial.” Acrescenta Teodósio que a complexidade das relações de trabalho 

no terceiro setor que envolvem trabalho voluntário aponta grandes desafios no 

que se refere a engajamento, preparação, qualificação, controle e regulação. 

Na escola Inédito-viável, este fato se confirma pelos dados, uma vez que o 

controle, entendido como acompanhamento e avaliação que se faz das 

atividades, é ainda superficial e a qualificação para as tarefas realizadas, em 

alguns casos, fica a desejar. 

Por fim, concluo este ponto trazendo o valor do exercício de 

transformar areia em pérolas. 

Saber enxergar e usar o poder dos limites não significa que 
qualquer coisa sirva. Prática é autocorreção e refinamento, é 
trabalhar em busca de uma técnica mais clara e mais confiável. 
Mas, quando o erro ocorre, podemos encará-lo como uma 
informação sem valor sobre nossa técnica ou como um grão de 
areia a partir do qual será possível produzir uma pérola. 
(NACHMANOVITCH, 1993, p. 87-88) 

4.7 – Afinal, somos uma caravana? 

Caravana pode significar um “grupo de peregrinos, de mercadores 

ou de viajantes que, por medida de segurança, se juntam para viajar pelo 

deserto” (HOUAISS, 2004) ou, ainda, um “grupo de pessoas que viajam ou 

passeiam juntas” (MICHAELIS, 2002, p. 147).

Uma caravana se compõe, portanto, de todos os caminhantes que 

cumprem determinado trajeto juntos. Ser uma caravana que avança numa 

caminhada implica ser um conjunto. Implica um sentido de coletividade, de 
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convivência e, até mesmo de segurança. Esta segurança parte da perspectiva 

freireana que diz: 

[...] o melhor caminho para o suicídio é atuar sozinho como 
free-lancer. É impossível enfrentar o leão romanticamente. Isto 
é, você tem que saber com quem pode contar e contra quem 
tem que lutar. Na medida em que você saiba isso, mais ou 
menos, pode começar a estar com e não estar só. A sensação 
de não estar só diminui o medo. (FREIRE; SHOR, 2000, p. 76, 
grifo dos autores) 

Por isto, neste item trato de como se deu a relação entre escola e 

voluntariado. Este relacionamento é por mim denominado de dialética do medo 

e da coragem; da negação e da aceitação. Minha análise, todavia, será feita 

sob o prisma dos que compõe a escola. 

Venho tratando desde capítulos anteriores dos medos, receios que 

surgem quando da implementação de algumas atividades voluntárias. Nesta 

escola, é possível perceber que a relação entre voluntários e atores escolares 

é uma relação contraditória de medo e coragem, de negação e aceitação, 

temor e crença. Elementos antagônicos que hora coexistem, hora dão lugar um 

ao outro, hora existem ambos em pessoas diferentes. 

“Eu sempre tinha temor. Mas quando você vê que a coisa funciona, 

você veste a camisa e vai fazer junto. Eu não sou daquelas que diz: 

‘olha se fulano ganhar eu não quero. Eu não votei nele’. Mas se ele 

ganhou então vamos vestir a camisa. Vamos trabalhar juntos. E a 

gente viu que a coisa deu certo.” (Peregrina) 
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“Alguns professores mais radicais, criaram a idéia de que voluntário 

na escola era uma questão da Empresa querer privatizar. Que essa 

estória de voluntário não existe. Que estaria tirando a obrigação do 

governo. Aquela coisa toda. A gente fez, não vamos desistir. O que 

foi que aconteceu? As meninas da Empresa organizaram um 

trabalho com o Recife Voluntários que veio para cá, deu uma 

capacitação com professores, com alunos. Aqueles professores que 

estavam irredutíveis já começaram a ficar mais maleáveis, mas não 

mudavam de opinião. Mas também não disseram: não, não vamos. 

Vamos proibir. Uns dois ou três que fazem parte do sindicato dos 

professores. Achavam que a gente estava tirando a 

responsabilidade do governo.” (Andarilha) 

A partir deste medo em relação a empresa, uma questão desponta. 

A escola já tinha mães voluntárias mas não aponta resistências em sua entrada 

na escola. O IQE não propõe trabalho voluntário mas aparece despertando 

desconfiança. O que faz a diferença? Por que o medo aparece em algumas 

situações e em outras não?

O medo aparece diante do desconhecido. Aparece quando a 

atividade traz para dentro da escola pessoas “estranhas” que de alguma forma 

ameaçam o “conforto” já estabelecido entre os que lá estão. “No fundo, o que 

teme a liberdade se refugia na segurança vital, como diria Hegel, preferindo-a à 

liberdade arriscada.” (FREIRE, 2002b, p.24) 

Este dado é relevante porque demonstra que as resistências que se 

apresentam com a entrada do IQE, da empresa e que vão se confirmar mais 
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adiante revelam o medo que a comunidade intra escolar tem da comunidade 

extra escolar. 

Pelo prisma do voluntário a relação se dá com base na satisfação ou 

insatisfação com o programa no qual ele se envolve. Quando o voluntário se 

compraz na atividade que desenvolve, o voluntariado é visto como um 

momento de relaxamento. 

“Chegando na escola você já descontrai completo. Eu me sinto 

muito à vontade com aquele grupo. Eu brinco e a gente passa o 

conhecimento, mas sem estresse. Acho que eles se sentem bem 

também. O que eles falam é que gostam, tem prazer de estar lá. É 

um ambiente muito de amizade, de cordialidade, de descontração. A 

gente vai passando conhecimento e sem criar nenhuma distância 

entre a gente e os alunos. Com os funcionários da escola o contato 

é mínimo. Sempre eu demonstro alguma alegria, mas não tem 

nenhum contato mais intenso. É só o momento de chegar e de se 

despedir. Sempre eu brinco com eles, entro na sala, mexo com eles. 

Sempre alguma brincadeira para não criar um ambiente chato, 

antipático. Alguns se chegam mais, dão boa noite, conversam, 

brincam. Outros ficam mais na deles.” (Trilheiro) 

Quando a insatisfação surge duas possibilidades de relação se 

apresentaram: o rompimento e a insistência. Quando a insatisfação com algum 

elemento relacionado a atividade voluntária desenvolvida predomina, a relação 

deixa de existir e o voluntário em geral opta pela evasão ou fuga da atividade. 
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“Uma [voluntária] foi fazer cursinho que vai prestar vestibular, teve 

que sair e a outra está com problemas na família.” (Viajante)

Todavia, retomando o relato de um dos voluntários que comenta a 

rejeição sofrida em sua primeira aula e acrescentando a narrativa de como se 

candidatou ao trabalho voluntário, é possível observar que há os que, pelo 

desejo de realizar a atividade a que se propuseram, insistem, apesar das 

dificuldades.

“Antes você diz tudo que aceita, que deseja como voluntário. Então, 

eu defini: eu estou disponível três noites por semana, só a partir das 

dezenove. Só não estou segunda e sexta. [risos]. E foi 

extremamente difícil montar as grades de turmas. Foi quando surgiu 

esse assunto: os professores também vão entrar e eu no primeiro 

momento rejeitei. Disse: olha, uma outra condição: não quero ficar 

com turma de professores. Eu quero um pessoal mais jovem, mais 

descontraído, misturar um pouco com energia, com sangue novo. 

Depois veio uma primeira solicitação: a gente já montou todas as 

grades e não tem jeito: só está sobrando segunda e quarta. Eu 

disse: Só tem segunda e quarta. Bom... ok. Vai. Eu não posso abrir 

mão de ser voluntário. Eu estou interessado. Depois a segunda 

informação foi: não tem jeito, tem que ser às dezessete horas. [risos]

Eu não queria porque sei que tenho dificuldade de sair daqui 

dezesseis e trinta ou antes de dezessete horas. Depois ficou às 

dezessete e trinta. E depois um outro disse: não tem jeito vai ter que 
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ser para você os professores. [risos] Eu tava com muita vontade de 

fazer essa parte de voluntariado. Eu acho de dividir alguma coisa 

com alguém, de passar alguma coisa do que você tem para que seja 

útil pra outras pessoas. Então eu digo: bom, eu quero ser voluntário 

de todo jeito, e que venham os professores! [risos] Foi uma 

experiência muito agradável.” (Trilheiro)

Partindo desses elementos, é importante ressaltar que o estudo da 

relação do voluntariado com a escola revela que as relações internas refletem 

a indissosciabilidade do estudo da relação da escola versus sociedade. Esta 

relação aparece como mais importante uma vez que as relações de negação e 

aceitação por parte da escola e as de satisfação e insatisfação por parte dos 

voluntários, são constituintes de uma relação maior que é a da escola com a 

sociedade e desta com àquela. Os dados mostram uma relação ainda difícil, 

quando não deveria ser. 

A figura que se forma no conjunto das falas é a de uma escola que 

tem medo. Medo de tudo que não seja seu interior, que não lhe seja familiar. 

Segundo Leloup, isto ocorre porque

sentimos bem nossos limites, [e] sentimo-nos em segurança no 
interior destes limites e desconfiamos de tudo o que pode nos 
fazer sair deles, de tudo o que poderia evocar um outro mundo, 
tudo o que poderia evocar uma outra consciência. (LELOUP; 
BOFF, 1997, p. 52) 

A escola, em especial os professores, têm medo dos voluntários: 
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“Teve um dos professores que ficou um pouco reativo, pelo que eu 

sei, com o programa. Não comigo, mas eu soube que ele fez 

algumas reações por lá. Sempre conversei com ele e, numa ocasião, 

eu cheguei a perguntar por que ele não estava e ele respondeu... 

não, não tenho condições e tal. Mas eu percebi que tinha alguma 

coisa além de não ter condições, e eu me coloquei a disposição: 

‘Olha, se você quiser a gente pode fazer alguma aula separado.’ 

Mas não. É a única pessoa que eu não sei se tem alguma reação ao 

programa ou se é característica pessoal dele. Eu não sei detalhes. 

Qualquer coisa que eu falar eu vou estar falando indevidamente.”

(Trilheiro)

Retomando uma das falas, a escola revela que tem medo da 

empresa:

“Uma das coisas que se teve temor... alguns professores em relação 

a essa questão da Empresa estar aqui dentro era porque ‘eles vão 

mandar na escola’. ‘vai acabar que a gente vai terminar saindo daqui 

e eles vão colocar é voluntário aqui dentro para ensinar’. ‘Então, não 

vai mais precisar de professor. ’” (Peregrina)

A escola teme o Estado. Existe também uma confusão entre temer o 

Estado e temer o privado. Ao que tudo indica o privado inspira mais confiança 

que o Estado. 
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“Na época trouxeram para cá, mostraram o projeto e o que eles 

queriam com esse projeto. Nós ficamos logo no início temerosos 

porque, é aquela coisa de privatização. Na época diz assim nossa! 

se eles forem privatizar, onde é que nós vamos ficar? Essa coisa de 

que eles estão colocando para a gente, mas a gente disse assim: 

não tem nada a ver com o governo. Não tem nada a ver com o 

governo. Até porque eram empresas que iam investir nesse projeto.”

(Peregrina)

A escola teme os pais, teme a comunidade, teme as instâncias 

colegiadas:

“A Unidade Executora teria um grupo de pessoas que iriam gerir 

esses recursos. Só que não seriam um grupo de pessoas somente 

que trabalhasse dentro da escola. Entraria representante da 

comunidade, uma pessoa que fosse de um conselho de moradores, 

pais que tivessem filhos na escola. Entraria pessoas assim: 

representante de pais, de professores, de direção. Aí você veja que 

quando é somente alguém da escola é uma coisa. Quando você 

parte para a comunidade a coisa já muda de figura. Só que nessa 

mesma época surgiu aquela coisa de privatização que é uma das 

coisas que os professores têm mais medo. Então, é um passo para 

privatizar. Porque aí a gente já não tem aquela força não! Você veja 

que eles já estão colocando para outras pessoas estarem aqui. 
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Então, tudo que fosse fazer tinha que ter fiscal. Pessoas de fora.” 

(Peregrina)

Estes dados revelam que um desafio humano é a convivência. Os 

homens e as mulheres, em geral, convivem mediados por proteções em 

relação àquilo que consideram ameaça por parte do outro com quem convivo. 

Desta forma, os homens e mulheres, seres humanos, convivem, segundo 

Gaiarsa (In NUNES, 1999), como bichos cascudos, mediados pela proteção 

que acreditam ser mais eficaz.

Amedrontada, a escola se protege em sua casca. Sua relação com o 

Estado, com o mercado e com a própria comunidade é mediada pela casca. A 

entrada de qualquer um que seja considerado estranho ativa e reforça a casca.

Gaiarsa (In NUNES, 1999, p. 31) acrescenta que a criação da casca 

serve para nos protegermos uns dos outros, mas em contrapartida, nos deixam 

sem mobilidade. Desta forma, destaca que, o ser humano se torna um 

especialista, “muito capaz numa direção e incapaz em outra”. Assim, 

orgulhosos, desdenhosos, gozadores, sérios, cobradores, ingênuos, 

displicentes, otimistas, eternas vítimas, Don Juan´s, entre outros, continuamos 

nós a adotar cascas, as mais variadas. Diz o autor que bichos cascudos “se 

mexem, respiram e sentem mal. Vivem mal”. Além disso, quando caem de 

costas, pela falta de mobilidade, morrem. Isto porque a casca, de acordo com 

Gaiarsa (In NUNES, 1999, p. 32), “oprime, limita, sufoca” quem está dentro 

dela e “raspa e fere os de fora”. 

Não obstante, ele ressalta que a saída para o problema das cascas 

é a plasticidade. Para tanto, o individuo precisa saber que, criar uma casca 
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protetora, tal como fazem os animais num momento de tensão é, segundo o 

autor, “bom e necessário”. Todavia, o prolongamento da tensão não é 

saudável. Por isso, “o ideal seria desfazermo-nos rapidamente da casca, como 

acontece com os animais no final da luta ou da corrida. Isso quer dizer 

relaxamento [...].” (GAIARSA In NUNES, 1999, p. 33) 

O mesmo pode ser dito da relação da escola com a sociedade: ela 

carece de certa plasticidade para que as mudanças necessárias e urgentes 

possam se efetivar ao longo do tempo. Carece de repensar suas relações, 

tanto no que se refere às resistências quanto ao excesso de abertura, de forma 

que sendo mais “plástica” possa aprender a “viver com” a sociedade de forma 

mais saudável possível. 

De forma geral, o que pude observar como resultado destas novas 

relações entre voluntariado e escola, a abertura da escola para atividades 

voluntárias de alunos e alunas, da comunidade em geral e da empresa, é que 

aumenta a interação da escola com seus membros internos, com a 

comunidade na qual está inserida, com a sociedade de um modo geral. 

Embora receosa, amedrontada, desconfiada, a escola se abre para si mesma e 

para seu entorno. E isso é um elemento relevante para que mudanças em 

relação aos medos, receios e desconfianças possam acontecer. Se a escola 

não se abre para a comunidade ela nega a si mesma o processo democrático. 

Abrindo-se, ainda que lentamente, a escola se permite dialogar. 

Se inicialmente a escola tinha receio, agora colhendo alguns frutos 

da sua relação com o “mundo externo” – embora não possa haver externo e 

interno quando se compreende a escola como instituição de diálogo -  ela tem 

condições de repensar esta interação. Conseqüentemente, pode exercer seu 



184

papel de escola pública e popular, ou seja, uma escola de todos, com todos e 

para todos. Não é ainda a plasticidade desejável, mas já parece um exercício 

dela.

4.8 – Destino - ponto de chegada. 

Qual o destino do voluntariado na escola? A que ponto se chegou 

com as práticas desenvolvidas? Existe um ponto estático de chegada? Procuro 

responder a estas questões, a partir do exposto, traçando uma análise geral do 

voluntariado na escola pública enquanto prática pedagógica. É a partir daqui 

que retomo minha pergunta inicial. Tendo sido implementado, o voluntariado 

modifica alguma coisa nesta escola? 

Dizer que sim, o voluntariado modifica, implica dizer que tanto mais 

o voluntariado modifica alguma coisa na escola quanto mais ele se configura 

como prática pedagógica. Em outras palavras, tanto mais ele modifica quanto 

mais a ação desenvolvida atenda a especificidades da prática educativa. 

Dentre estas especificidades destaco, por exemplo, o planejamento, a 

avaliação, os objetivos. 

Por outro lado, tanto menos o voluntariado modifica ou nada 

modifica algo na escola quanto a ação implementada mais se distancie e 

menos se aproxime dos requisitos da prática educativa. Como exemplo é 

possível enumerar a falta de planejamento ou planejamento inadequado, falta 

de avaliação ou concepção equivocada de avaliação, objetivos não 

convergentes com os objetivos da escola ou da atividade. 

Mas, tratando-se de mudanças efetivas e duradouras no sentido de 

uma escola democrática, inclusiva, dialógica, isso só na basta. Num 
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aprofundamento da questão, é possível afirmar que tanto mais o voluntariado 

modifica a escola quanto mais ele contemplar e for contemplado no projeto 

pedagógico da escola. Toda ação desenvolvida no interior da escola precisa 

fazer parte dos anseios da comunidade escolar para adquirir legitimidade e 

longevidade. Ações que chegam de fora para dentro, de cima para baixo, que 

não trazem para a escola oportunidades e satisfação de necessidades apenas 

modificam superficialmente ou nada modificam a escola. Isto porque a ação 

desenvolvida não contempla nem é contemplado no projeto pedagógico da 

escola.

Além disso, mais um elemento se apresenta como fundante da 

democratização da escola pública. Tanto mais o voluntariado modifica a escola, 

quanto mais se efetive no contexto de uma gestão participativa o que possibilita 

não só a tomada de decisão do que entra na escola, como também amplia as 

possibilidades de avaliação dos resultados. Se a perspectiva de escola adotada 

é a que se volta para a ampliação da participação, para o poder compartilhado, 

para a promoção da qualidade, para o fortalecimento da autonomia, da 

democracia, para a diminuição das desigualdades, a gestão democrática é a 

via necessária que oportuniza a implementação e o acompanhamento de 

atividades voluntárias que levem a escola a estes objetivos. 

Do contrário, sendo implementada no contexto de uma gestão 

autoritária e centralizadora a atuação voluntária não modifica a escola ou opera 

mudanças apenas tópicas porque a comunidade escolar não co-participa da 

construção do processo democrático. Sendo o processo centralizador, não 

compartilha poder. Sendo autoritário, oprime. Oprimidos e impedidos de gerir 

sua escola, a comunidade não legitima as ações desenvolvidas. Ilegítimas, as 
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ações duram pouco, repercutem topicamente, não modificam substancialmente 

a realidade, adquirem sentido de fogos de artifício: brilham e somem. 

Tomando a análise de Santos (2001, p. 104) sobre a retórica é 

possível aprofundar a questão. Segundo o autor, retórica “é uma forma de 

argumentar através de motivos razoáveis, no intuito de explicar resultados já 

consumados ou de procurar adesão à produção de resultados futuros”. Na 

gestão escolar, seja ela democrática ou autoritária, trabalha-se argumentando 

no sentido de promover adesões.

Todavia, o autor acrescenta que esta adesão pode se dar pela 

persuasão ou pelo convencimento. Por persuasão o autor entende a adesão 

“baseada na motivação para agir; a argumentação destinada a atingi-la tende a 

intensificar essa motivação, recorrendo a argumentos emocionais” (SANTOS, 

2001, p. 104). Em contrapartida, o convencimento supõe a adesão “baseada na 

avaliação das razões para agir; para isso a argumentação cria um campo 

caótico onde a ação pode ou não ocorrer” (SANTOS, 2001, p. 104). Enfatiza o 

autor que seu entendimento sobre a questão privilegia “o convencimento em 

detrimento da persuasão, [e] deve acentuar as boas razões em detrimento da 

produção de resultados” (SANTOS, 2001, p. 104). 

Assim é que podemos trazer à tona a diferença básica entre a 

gestão autoritária e democrática. Na primeira, o foco nos resultados faz com 

que a retórica utilizada se baseie na persuasão, com ênfase no emocional, 

enquanto que na segunda, baseada no convencimento através dos 

argumentos, abre o campo das possibilidades históricas, negando a 

inexorabilidade dos fatos. 
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Não obstante existam as dimensões da prática educativa, do projeto 

pedagógico e da forma de gestão, é necessário considerar também que, tanto 

mais o voluntariado modifica algo na escola pública, quanto mais o contexto 

das políticas educacionais privilegie a relação escola versus sociedade sem 

omissão no papel que lhe cabe cumprir: o de universalizador de bens e 

serviços. Bem como, em contrapartida, num contexto de políticas que 

privilegiem a omissão como propulsora da qualidade (sic), passa o voluntariado 

a ter suas ações distanciadas das mudanças necessárias à escola pública. 

[...] a alternativa está numa escola estatal quanto ao 
financiamento, comunitária quanto à gestão e pública quanto à 
destinação. Em outros termos, o Poder Público deve garantir 
sua manutenção, entregando os recursos diretamente à escola 
para que ela, através de sua direção, democraticamente eleita, 
assessorada por um colegiado representativo da comunidade 
escolar, elabore, execute e implemente, com autonomia, seu 
projeto político-pedagógico. (GADOTTI, 2000, p. 49, grifo do 
autor)



LENDAS E LIÇÕES DO CAMINHO. 

“Numa terra de fugitivos aquele que anda na 
direção contrária parece estar fugindo.”

T. S. Eliot 

Caminhar é processo e, como tal, demanda que as conclusões que 

se tirem do caminho e do caminhar sejam elas também processuais e 

diagnósticas no sentido de encaminhar novos caminhares e caminhos a partir 

dos também diferentes olhares dos diferentes caminhantes. 

A minha caminhada pelo voluntariado na escola pública culmina com 

uma questão: o voluntariado na escola pública é uma miragem ou uma 

realidade? É possível reconhecer no voluntariado uma alternativa de 

contribuição real para a escola pública ou tudo não passa de uma quimera? 

Responder a este questionamento demanda compreender algumas lendas e 

lições aprendidas no caminho e no caminhar do voluntariado nesta escola 

pesquisada, que vão apontar ilusões ou realidades. Lenda pode ser definida 

como uma “história fantástica, imaginosa” (MICHAELIS, 2002, p. 466). Neste 

capítulo, as lendas do caminho representam reflexões que faço sobre muito 

que é dito sobre o voluntariado mas que não correspondem ao real nesta 

escola. Por lições, pretendo apontar novas reflexões que se abriram ao final 

deste trabalho de pesquisa. 
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A discussão sobre voluntariado nas escolas públicas me leva a 

entender que é necessário analisar não apenas a questão dentro do contexto 

das políticas públicas, política essa eminentemente neoliberal. A análise 

necessária e mais aprofundada do tema me faz perceber que é indispensável 

pensar nas práticas desenvolvidas no cotidiano escolar, nas práticas 

educativas desenvolvidas. 

A face do trabalho voluntário reflete não apenas a face neoliberal 

mas também a própria dinâmica interna das escolas. Pensar os papéis dos 

atores escolares, gestores, professores, alunos, pensar o voluntário é analisar 

a escola por dentro na sua relação dialética com o seu externo. É pensar a 

capacidade de cada escola em lidar com sua comunidade, com a sociedade  e 

em como estas têm sido levadas em conta nos seus projetos pedagógicos. 

As formas das ações voluntárias e seus resultados refletem a própria 

estrutura e concepção de gestão escolar e de prática pedagógica existentes. 

Evidencia o papel que os gestores têm desempenhado no cotidiano escolar e 

como estas ações voluntárias se articulam na escola. Revela as práticas 

pedagógicas dos professores, se eles podem e aceitam ser substituídos. 

Revela onde a escola tem fragilidades para estar solicitando dos voluntários a 

carência. Revela a força de luta de cada um. 

Ademais, entendo como relevante saber que a participação 

encontrada nos moldes da gestão participativa por meio das instâncias 

colegiadas com vistas a democratização da escola pública se constituem 

também como voluntárias, embora diferentes do outro modelo. Portanto, 

também elas são passiveis de um olhar crítico, criterioso para que se possa 

conhecer de que forma elas estão acontecendo e que resultados têm obtido. 
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Nos casos onde há sucesso de atuação, como tem se desenvolvido 

o processo. Nos casos de insucesso, como se desenvolveu o processo e por 

que objetivos não foram atingidos. Dizer-se numa gestão democrática não 

garante participação efetiva e democrática, assim como se dizer voluntário, nos 

moldes atuais, não significa fatalmente adesão ao neoliberalismo, tampouco 

promoção de qualidade.

A adesão a ações voluntárias está na mídia e na moda, mas criticar 

e ser contra a ação voluntária também está. Minas reflexões se iniciam pelos 

dados colhidos quando ainda debatia na Universidade meu tema de pesquisa: 

o voluntariado na escola pública. Freqüentemente ao anunciar meu tema de 

pesquisa, dentro e fora da Universidade, as pessoas esboçavam uma reação 

de interesse e, em seguida, uma associação ao Projeto Amigos da Escola. 

Quase sempre a pergunta que me faziam era: “você vai investigar o ´Amigos 

da Escola´, não é?”. Ou afirmativas como: “Ah, sim, ´Amigos da Escola´”. 

Além disso, quando a discussão se dava no meio acadêmico, um 

elemento a mais apareceu. De forma quase unânime, as pessoas 

apresentavam em sua fala um pré-juízo ou pré-conceito em relação ao 

voluntariado, fortemente associado a imagem do Projeto Amigos da Escola, 

como um elemento negativo para a educação. Muitas pessoas chamam os 

voluntários deste projeto de “inimigos da escola”, enfatizando os efeitos nocivos 

que acreditam que o projeto representa. 

A escola que pesquisei não tem parceria com o Projeto Amigos da 

Escola. Por isso, um primeiro dado me parece importante salientar. O 

voluntariado na escola pública não se resume ao Projeto Amigos da Escola. 

São muitos e diversos os projetos de voluntariado que tem adentrado a escola 
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e, por isso mesmo, é importante que sejam objeto de estudo para que não se 

tome um por todos ou todos por um. Cada projeto tem suas especificidades e 

elementos particulares que devem ser objeto de análise profunda. Portanto, 

reduzir a imagem do voluntariado ao Projeto Amigos da Escola é tratar o tema 

na sua superficialidade. 

A associação à imagem negativa é outra questão pois, cria-se um 

clima de partidarismo onde é necessário se optar por ser pró ou contra 

voluntariado. Cria-se uma pré-postura frente ao que se conhece pouco e, 

diante de uma atmosfera de antineoliberalismo, reprova-se a priori qualquer 

ação que se diga voluntária, sem no entanto, serem estas ações submetidas a 

real análise crítica. 

Ainda no que se refere ao Projeto Amigos da Escola mais um dado 

me pareceu relevante quando buscava definir a escola campo de pesquisa. 

Para isso, fui ao website do Projeto (www.amigosdaescola.com.br) e listei as 

escolas conveniadas na cidade de Recife. Das 60 escolas selecionadas pelo 

website do Projeto, telefonei para dezenove. Por telefone, perguntava se a 

escola estava fazendo parte do Projeto Amigos da Escola. As pessoas que 

atenderam, na maioria das vezes, hesitaram e precisaram pedir informação 

para responder. Em alguns casos, a resposta foi que a escola não faz parte do 

Projeto. Em outros casos, a resposta foi que gostariam de fazer parte. 

O fato é que todas as escolas consultadas constam no website como 

escolas cadastradas o que significa que, ou elas não sabem que já estão 

cadastradas, ou deixaram de ser e seus nomes continuam lá. Em alguns 

casos, a escola faz parte da lista do Projeto Amigos da Escola, mas os 

voluntários existentes são da comunidade e não vinculados ao projeto.
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Algumas escolas estão cadastradas no website, mas seus 

funcionários não têm conhecimento do fato. Em alguns casos, nem têm 

interesse pela parceria, de acordo com depoimentos. Quando têm parceria, 

poucas pessoas sabem e o quantitativo de voluntários é pequeno, em média 2 

voluntários. De forma geral, o quantitativo dos voluntários da comunidade é 

sempre maior. 

Nas conversas que tive com estas escolas, ao falar dos voluntários 

da comunidade, as pessoas se preocupam em ressaltar que não são do 

Projeto Amigos da escola denotando algum tipo de classificação. Ao que tudo 

indica, falar em voluntário significa dizer ser Amigo da Escola, por isso, 

enfatizam que não são.

Os dados mostram que o voluntário do Projeto Amigos da Escola é 

visto com maior status pelo campo de atuação e comprometimento pela 

necessidade de cadastramento. É como se a comunidade só pudesse oferecer 

serviços de menor valia e não fosse comprometida com o cotidiano escolar. 

Minha busca em torno da temática “voluntariado na escola pública” 

se revelou curiosa em diversos momentos e a imagem que hoje formo quando 

se fala de voluntário é a de um salteador. Um “Robin Hood” do deserto às 

avessas que chega bancando o mocinho, mas que acaba por roubar a própria 

escola. Outra imagem que aparece também é a de um pirata; aquele da perna-

de-pau, do olho de vidro, da cara de mau. Uma figura suja, de cabelos 

desgrenhados, perneta. Um pirata que naufragou e agora caminha pelas trilhas 

da escola pública, transformado, de salteador do mar, em salteador da terra. 

Um sujeito sem rumo, sem porto seguro, navegante errante que vive a roubar e 

causar tumulto por onde passa. Por isso mesmo, sujeito indesejado no 
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ambiente escolar. Sujeito que pode nos roubar os empregos, o conforto do 

cotidiano estabelecido. 

Além disso, o voluntariado, tal como se apresenta no modelo 

neoliberal, remete inevitavelmente ao questionamento não apenas das políticas 

públicas, mas de como tem sido implementado este modelo de gestão 

participativa, como tem funcionado para que tenha havido espaço para a 

adesão voluntária. Em outras palavras, o que tem ou não tem acontecido na 

gestão democrática para que, em alguns casos, as escolas prefiram os 

programas de voluntariado aos meios da gestão democrática ou que 

estabeleçam a coexistência de ambos?

Ao que tudo indica, o que ocorre é que a escola, apesar de se 

nomear participativa e democrática, ainda tem receio da entrada da 

comunidade no cotidiano escolar. Os voluntários, tal como se apresentam hoje, 

não constituem ameaça pois geralmente não possuem vínculo de filhos com a 

escola ou, se do programa empresarial, não são da comunidade. Por isso, o 

questionamento do voluntariado mostra, na verdade, um questionamento da 

própria gestão, do receio do envolvimento mais próximo com a família, do 

expor-se, dos conflitos inevitáveis inerentes ao processo democrático 

participativo. Demonstra a nossa pouquíssima prática com a democracia e o 

receio que se tem em vivenciá-la.

Questionar o voluntariado é questionar a quantas anda a 

participação na escola pública. Se devemos condenar o voluntariado por sua 

qualidade de atuação ou enquanto política compensatória, não se pode 

esquecer que isto remete obrigatoriamente a revelação de que a participação 

nas escolas públicas vai mal, muito mal. 
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O estudo do voluntariado mostra a escassez das instâncias 

colegiadas na escola e o questionamento do por que não elas não existem 

mais e com força. Mostra a fragilidade do engajamento político-pedagógico dos 

que fazem parte da escola. Por outro lado, abre a perspectiva do 

enfrentamento do medo e da possibilidade de maior inserção da comunidade 

no cotidiano escolar, uma vez que, disposta a acolher o voluntário, a escola se 

abre a novas relações com seu “exterior”. 

O voluntariado mostra um misto de esperança numa escola melhor, 

mas revela também que ainda se espera muito que isto venha de fora como se 

nós, no nosso cansaço existencial, no sentido freireano, não fôssemos mais 

capazes de trazer a tona nossa alegria de viver a escola pública, apesar de 

todas as suas dificuldades. De fato, a troca com a comunidade intra escolar 

com a extra escolar é rica mas, não se pode depender dela para a alegria de 

ensinar e estudar. 

Este estudo apresentou mudanças da escola pública que não está 

na escola pública, ou seja, repercute na população que está fora da escola, 

seja pela idade avançada ou pela falta de vagas, e que vem a escola em busca 

de “ser mais”. Isso não se dá apenas com a comunidade que rodeia a escola, 

como podemos ver no caso da repercussão do Escola Aberta. Isso pode ser 

visto na motivação de alguns voluntários pelo trabalho que desenvolvem. 

Alguns voluntários se motivam pela perspectiva, por exemplo, de aprenderem 

informática, prova de que a inclusão digital é anseio da sociedade, pessoas 

que não possuem um computador em casa ou no trabalho e que não podem 

pagar por um curso. Mostra que existe a esperança do emprego que começaria 

no trabalho voluntário, levando a uma reflexão a respeito do mercado de 
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trabalho que não comporta a todos, muito menos os de pouca escolarização. E 

que a atual escola pública que temos tem formado para perpetuar esta 

exclusão.

Revela um implícito nos discursos que afirmam estar a escola 

pública em vias de privatização sem, no entanto, analisarem os casos em que, 

desta forma, a escola esteja funcionando. Ao que parece existe um ar de 

espanto pela existência de escolas que funcionam em função das parcerias 

estabelecidas com ONG´s ou empresas. Assim, a atitude mais comum é se 

passar a procurar pelos culpados deste funcionamento. É uma negação da 

escola em função dos meios pelos quais ela chega a funcionar. Tal postura, 

não raro, parte de pessoas que não vivem na pele o cotidiano da escola pública 

e, em conseqüência, não atestam as ausências e presenças que criticam. São 

em geral pessoas críticas, politizadas mas ausentes deste cotidiano. 

Mostra, ainda, que o investimento em formação continuada (na 

forma dos cursos de informática para os professores e do IQE), além de todo o 

investimento material em infra estrutura, promove o aumento da auto estima de 

toda a comunidade escolar. 

O voluntariado mostra ainda a face da fome e da miséria que trazem 

mães e famílias a escola para comer, revelando que a sociedade busca mais 

uma das saídas encontradas para a exclusão social. 

“Tem tantas pessoas que vêm de trabalho, pessoas que não têm 

alimentação em casa, que esperam chegar na escola para merendar. 

A gente sente mesmo que aquela pessoa está com fome. Eu creio 

que tem muitas pessoas por causa da merenda. Tem pessoas que 

dizem: ‘ô tia, bota aí. Enche meu prato, viu? Olha, pode botar cheio!’ 
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Eu digo porque eu estou lá e vejo. A gente enche o prato e ainda tem 

pessoas que repetem. Tem muitas pessoas necessitadas naquela 

escola.” (Caminhante)

Penso que as escolas que buscam caminhos para a gestão 

democrática, que são mais abertas à formas de participação, à 

descentralização do poder, tem menos chances de insucesso com o trabalho 

voluntário. Estas escolas têm menos chance de implementar ações 

desconexas e desarticuladas com um planejamento de gestão participativa, 

pois têm uma estrutura favorável à implementação de trabalho sério e 

articulado.

Daí que o trabalho voluntário que não contribui ou que atrapalha não 

se deve, tão somente, à implementação de políticas educacionais de base 

neoliberal, mas à própria falta ou dificuldade dos agentes educacionais e do 

conjunto da comunidade escolar em lidar com a luta por sua autonomia pelas 

vias da democratização da gestão escolar. 

Tal fato é reforçado pela explícita dificuldade que a quase totalidade 

das escolas tem de levar a cabo o planejamento, construção, execução e 

avaliação de seu projeto político-pedagógico. 

Cabe a nós, educadores, algumas tarefas diante do atual quadro de 

participação popular na escola pública e das discussões a cerca do 

voluntariado nesta escola. A primeira delas consiste em manter aceso este 

debate e enfatizá-lo, com vistas ao melhor entendimento de como têm se 

desenvolvido as ações voluntárias nas escolas e como têm se desenvolvido as 

instâncias colegiadas. Em seguida, cabe-nos colocar de lado preconceitos 

sem, no entanto, relegar a consciência crítica. 



197

O debate acerca do voluntariado na escola pública expõe o quão 

frágil ainda somos em termos de participação, de representatividade, do quanto 

ainda temos medo da presença da comunidade na escola. Estes receios, 

medos e inquietações só serão superados se discutidos. Isto significa fortalecer 

a participação na escola pública enquanto mecanismo de democratização, 

instrumento para lutas e embates, enquanto direito inalienável do cidadão. 

Se, por um lado, o voluntariado tem a potencialidade ilusória e 

alienante, em alguns casos pode se constituir como via de acesso da 

sociedade à escola. Se nós educadores soubermos trabalhar com esta 

realidade, transformando a ameaça em oportunidade teremos mais aliados na 

luta pela democratização e qualidade na educação. 

Acredito que nossos discursos de educadores críticos e 

esperançosos por uma escola pública de qualidade devam se revestir de 

indignação, mas nunca de revolta. A revolta traz em si um sentimento negativo 

de contestação, agressivo e irritante que incomoda. Um discurso fechado em si 

mesmo, sem o equilíbrio necessário para decidir. A indignação, por sua vez, 

vem impregnada de força, mas uma força de recusa à injustiça. E, com base 

nesta força é que podemos de forma equilibrada tomar decisões, rumos novos 

e chamar o outro para a luta. Chamar o outro como aliado e não como inimigo, 

no tom que usaria o revoltado, para fazer da escola pública cenário de 

conquistas e não de arena política. 

Por isso, todos nosso grito de indignação, nossa denúncia e anúncio 

devem ser feitos contra políticas excludentes, mas nunca contra os excluídos. 

Equívoco não raro, os gritos de denúncia lançados, muitas vezes, têm se 

dirigido contra os próprios excluídos responsabilizados pelas mazelas das 



198

quais padecem. E, assim, rotulado de neoliberal por aceitar as migalhas que 

lhe jogam, fica o cidadão, além de faminto, culpado. 

Por fim, necessário se faz reconhecer que, seja a atividade 

desenvolvida na escola voluntária ou profissional, o elemento central de toda 

discussão continua sendo a garra, a perseverança, a alegria e a seriedade dos 

que lutam por uma escola pública melhor e mais democrática. Este diferencial 

é condição si ne qua non para qualquer processo que se pretenda deflagrar na 

escola. Participação na escola pública, seja ela voluntária ou não, é atividade 

séria que não admite irresponsabilidade ou inconseqüência. Por isso, tomar 

parte neste projeto educacional significa assumir compromissos. 

Reconheço nas pessoas que fazem a escola Inédito-viável esta 

garra, perseverança, alegria e seriedade com que vivem seu cotidiano e tratam 

a educação. Ela pode, nos dias atuais, ser louvada como uma escola em busca 

de melhoria de sua qualidade ou, em contrapartida, tomada como cedendo aos 

encantos neoliberais, colaboradora da destruição da escola pública. De minha 

parte, prefiro me escusar de um veredicto tão frio e distante de quem não 

comunga ou partilha do dia após dia de luta. Prefiro dizer que esta escola luta 

como acha que deve, como consegue lutar, se opondo ao imobilismo ou à 

ilusão. Meu olhar sobre este fenômeno vivenciado nesta escola implica a 

compreensão de que

em história se faz o que se pode e não o que se gostaria de 
fazer. E uma das grandes tarefas políticas a ser cumprida se 
acha na perseguição constante de tornar possível amanhã o 
impossível de hoje somente quando, às vezes, se faz possível 
viabilizar alguns impossíveis de agora. (FREIRE, 2001b, p. 
108)
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