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RESUMO 

 

O presente trabalho busca uma aproximação entre os conceitos de 

Economia Solidária e Educação Popular. Apresenta as novas formas de 

organização na sociedade, relacionando o povo, a educação e a economia com 

a busca da autonomia ligada à solidariedade, permitindo a diminuição da 

desigualdade social. Busca mostrar qual a relação necessária entre Economia 

Solidária e Educação Popular. Para isto, foram analisados os princípios da 

Economia Solidária e da Educação Popular e foram descritas experiências 

educativas desenvolvidas ao longo da formação pedagógica do curso de 

Pedagogia da Universidade de Brasília, realizadas no projeto III fase I, II e III e 

projeto IV fase I e II. A proposta é evidenciar como a Economia Solidária pode 

contribuir para a Educação Popular e vice-versa. E, assim, mostrar que juntas a 

Economia Solidária e a Educação Popular contribuem para a formação de 

seres com autonomia e solidariedade. 

 

Palavras-chave: Economia Solidária. Educação Popular. Autonomia. 

Solidariedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AASM Associação Atlética de Santa Maria 
EP Educação Popular 
ES Economia Solidária 
GT Grupo de Trabalho 
PASES Projeto Assistencial Sementes de Esperança 
UnB Universidade de Brasília 
TFC                Trabalho Final de Curso  



 
 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................ 10 

MEMORIAL ...................................................................................................... 13 

CAPÍTULO I: REFLEXÕES SOBRE A ECONOMIA SOLIDÁRIA E A 
EDUCAÇÃO POPULAR ............................................................................... 20 

1.1 Economia Solidária ............................................................................. 20 

1.2 Economia Solidária no Campo Educacional ....................................... 27 

1.3 Educação Popular ............................................................................... 29 

1.4 Principais Aproximações entre Educação Popular e Economia Solidária
 .................................................................................................................. 32 

CAPÍTULO 2: EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS em comunidades do Distrito 
Federal.......................................................................................................... 34 

2.1 Experiência na Associação Atlética de Santa Maria (AASM) .............. 35 

2.2 Experiência no Projeto Assistencial Sementes de Esperança (PASES)
 .................................................................................................................. 38 

2.3 Análise das Ações Desenvolvidas nas Duas Experiências Pedagógicas
 .................................................................................................................. 45 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 51 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS ................................................................. 54 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 55 

APÊNDICE ....................................................................................................... 57 



10 
 

APRESENTAÇÃO 

 

No decorrer deste trabalho será possível compreender como a 

Economia Solidária (ES) juntamente com a Educação Popular (EP) propiciou a 

reestruturação pessoal e social de grupos permitindo o desenvolvimento de 

estratégias que afastassem estes sujeitos da vulnerabilidade social. 

Com isso, a questão norteadora é a seguinte, Qual a relação necessária 

entre Economia Solidária e Educação Popular? 

Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo geral analisar as 

contribuições da Economia Solidária para a Educação Popular e vice-versa. E 

como objetivos específicos, identificar os princípios da ES e da EP, analisar as 

experiências de campo com base na ES e na EP e discutir e relacionar a 

importância da aproximação entre ES e EP. 

Na busca de cumprir os objetivos propostos neste trabalho procuro ao 

longo do mesmo construir um referencial teórico que permita compreender a 

ES e a EP em suas particularidades; em seguida, relatar minhas experiências 

de pesquisa e por fim, mostrar a importância da relação entre ES e EP através 

de uma aproximação entre ambas. 

Contudo, o presente trabalho busca promover uma reflexão para que os 

sujeitos possam tornar-se seres críticos, livres e autônomos. 

O trabalho está estruturado em três partes. A primeira constitui-se no 

meu memorial educativo, na qual faço um relato da minha experiência 

educacional desde a infância até a trajetória acadêmica na Universidade. 

O memorial mostrará algumas partes da minha vida escolar que se 

fizeram importantes na decisão da escolha do curso de Pedagogia, todo o 

percurso feito até chegar ao projeto de Economia Solidária e à escolha do tema 

do Trabalho Final de Curso (TFC) e, também, como se deu minha formação 

acadêmica. 

A segunda parte é composta por dois capítulos. O primeiro capítulo é 

uma abordagem teórica sobre Economia Solidária e Educação Popular 

contemplando autores que serviram de suporte para a pesquisa. Ainda neste 

capítulo faço as principais aproximações entre ES e EP.  
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Nesta parte, procuro apontar alguns dos principais conceitos e princípios 

da ES e da EP. Ela está dividida em quatro momentos. O primeiro é um estudo 

sobre a ES, suas principais idéias e seus princípios. No segundo falo sobre a 

ES no campo educacional. O terceiro é um estudo sobre EP e suas principais 

idéias. No quarto momento, busco aproximar ES e EP através de suas teorias. 

O segundo capítulo falo sobre a metodologia e abrange, também, todo o 

relato de experiência (pesquisa) realizada nas comunidades e minhas reflexões 

sobre os temas. Esta parte está dividida em quatro momentos, sendo eles: a 

metodologia, o relato de experiência em Santa Maria, o relato de experiência 

em Ceilândia e, por fim, a análise das ações desenvolvidas nos campos de 

atuação. 

Aqui relato a metodologia utilizada neste estudo, que foi a pesquisa-

ação, e, também, tudo que foi feito neste tempo de pesquisa. Para finalizar, 

faço minhas reflexões sobre a pesquisa e os temas. Em seguida, aponto as 

considerações finais do trabalho. 

Na última parte deste trabalho, exponho minhas perspectivas futuras. 

Sintetizo, aqui, minhas reflexões e o que pretendo fazer enquanto pedagoga. 

Em seguida, há as referências utilizadas ao longo do trabalho e, por fim, 

os apêndices, com os diários de bordo da pesquisa. 

Assim, esta pesquisa visou analisar, a partir da minha experiência, a ES 

aliada a EP para oferecer à sociedade a possibilidade de mudança para uma 

economia e educação diferenciada. 
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MEMORIAL ACADÊMICO 
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MEMORIAL 

 

Meu nome é Thaline Rodrigues de Oliveira, nasci em 22 de Maio de 

1994 no Hospital Regional de Brazlândia e começo aqui falando sobre meu 

processo educativo que se iniciou em 1998. 

Minha vida escolar inicia-se ainda em um jardim de infância, morava em 

uma cidade chamada Brazlândia, no Distrito Federal, quando ainda muito nova, 

meus pais me matricularam em um jardim de infância. O nome da escola era 

Jardim de Infância Menino Jesus, onde estudei durante três anos. Meus pais 

contam que eu saia de casa sempre muito alegre, porém quando avistava a 

escola começava a chorar. 

Depois de terminado o jardim de infância, fui logo ao ensino primário e, 

depois, ensino fundamental (séries iniciais). Estudei na Escola Classe 03 de 

Brazlandia, onde passei mais quatro anos de minha vida. Fiz o chamado pré-

escolar (prezinho); a primeira série e, devido ao meu desempenho, me 

encaminharam logo a terceira série; minha mãe no início ficou com medo que 

isso me prejudicasse, mas correu tudo bem e passei tranquilamente para a 

quarta série. 

Gostava bastante da escola, porém os estudos se tornam cada vez mais 

puxados. Fui, então, matriculada no ensino fundamental (séries finais). Onde 

estudei durante mais quatro anos, na escola Centro Educacional 02 de 

Brazlândia, até concluir o ensino fundamental, finalizado em 2007. Ao entrar 

nas séries finais do ensino fundamental, também fui matriculada em uma 

escola de línguas, chamada CILB (Centro Interescolar de Línguas de 

Brazlândia), onde cursei inglês por sete anos. Durante esse período de quinta à 

oitava série, minhas matérias prediletas eram português e matemática, 

respectivamente. 

O ensino médio foi feito, também em escola pública, na escola Centro de 

Ensino Médio 01 de Brazlândia, onde estudei por três anos até concluir o 

ensino médio. No entanto, durante esse período minha perspectiva mudou; 

então, passei a gostar mais de matemática do que de português.  
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Sempre estudei em escolas públicas, no turno da manhã e curso de 

inglês no período da tarde. Até aqui posso dizer uma coisa, embora as escolas 

onde estudei fossem consideradas muito boas em qualidade de ensino, 

percebo que ainda falta muita coisa para permitir que o ensino seja igual para 

todos, quando comparado ao ensino particular. Alguns alunos que cursavam 

inglês comigo estudavam em escolas particulares; notava-se que muitas vezes 

tinham um conhecimento mais avançado, aprendendo coisas que só 

aprenderíamos mais para frente. Apesar de sempre tirar notas boas, hoje sei 

que aprendia o suficiente, mas para passar de série; e não o que realmente me 

tornava habilitado a prestar uma faculdade federal ou até mesmo passar em 

um concurso público.  

Chega, então, a hora de escolher que caminho seguir, qual área 

escolher para prestar vestibular e iniciar o ensino superior. No momento dessa 

decisão fiquei bastante confusa, não sabia qual curso escolher e, ainda hoje, 

acho que não sei ao certo o que realmente gostaria de fazer. A única coisa que 

realmente estava decidida é que gostaria de estudar em Federal, no caso, na 

UnB (Universidade de Brasília). 

Fiz a inscrição para o PAS (Programa de Avaliação Seriada) em cima da 

hora, e escolhi qualquer curso, com ajuda de uma amiga escolhi 

Administração. Não era bem o curso que pretendia fazer, mas com pouco 

tempo para decidir e com a influência da amiga que me ajudou a realizar a 

inscrição foi o decidido. Porém comecei a pensar melhor em que curso fazer; 

diversos passaram por minha mente como, por exemplo, matemática, 

educação física, biologia, fisioterapia, física, nutrição, todas as engenharias e 

também a pedagogia. Estava chegando a hora de me inscrever para o 

vestibular então resolvi analisar melhor os cursos que tinha em mente. Como 

gostava muito de matemática e física, me interessei logo pela engenharia de 

produção, ambiental e civil. Analisei melhor as áreas da engenharia e me 

interessei pela engenharia civil e a engenharia de produção, respectivamente. 

Porém, também tinha muitas influências de pedagogos em minha 

família. Com isso, fui muito influenciada a seguir nesta área. 

Chegou a hora de marcar uma opção no vestibular, então resolvi arriscar 

Engenharia Civil. Porém não obtive sucesso. No outro ano, tentei engenharia 

civil, também sem sucesso. No vestibular seguinte resolvi arriscar outro curso, 
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escolhi Pedagogia, e fiz as provas. Então, cansada de ficar parada, após um 

ano de concluído o ensino médio resolvi iniciar um curso técnico em 

enfermagem no Senac. Em seguida, logo no segundo dia de aula no curso de 

enfermagem, saiu o resultado do vestibular, onde finalmente consegui entrar na 

UnB (Universidade de Brasília) para o curso de Pedagogia. 

Fiquei muito feliz com a aprovação no vestibular. 

Apesar de não ser a minha primeira opção de curso, estou gostando 

bastante da Pedagogia e me encantando cada vez mais com o curso. Porém, 

ainda gosto muito da área de exatas e tenho vontade de conhecer melhor o 

campus de engenharia para saber se seria algo que eu realmente gostaria de 

tentar.  

A UnB oferece muitas oportunidades para conhecermos os outros 

cursos, e pretendo pegar disciplinas em outras áreas para conhecer melhor os 

campus, e quem sabe assim encontrar aquilo que realmente quero. Quem sabe 

me graduo em Pedagogia e Engenharia, fazendo alguma ligação dos dois 

cursos. 

Voltando à graduação, passei por experiências incríveis no decorrer do 

curso de Pedagogia. 

Logo no primeiro semestre conheci a professora Sônia Marise. Ela foi 

minha professora em uma das disciplinas do primeiro semestre. Foi com ela 

que aprendi a fazer os meus primeiros artigos, resumos e resenhas. Além de 

excelente professora, ela também se mostrou uma pessoa incrível e digna de 

toda minha admiração. E, hoje, ela é minha orientadora do Trabalho Final de 

Curso (TFC). 

Nos dois primeiros semestres conseguia passar bastante tempo na 

faculdade, porém não apenas nas aulas. Assim, consegui conhecer bem o 

ambiente e fazer novos amigos por lá. 

Contudo, no terceiro semestre da faculdade, resolvi procurar um estágio 

na área de atuação do curso. 

Logo comecei a estagiar em uma escola particular no Guará, cidade 

onde moro. Nesta escola trabalhei com crianças de 1°, 2° e 3° anos. Foi uma 

experiência muito boa pra mim, foi o meu primeiro contato com crianças como 

professora. Porém, continuei a procurar mais escolas e áreas para atuar e 

obter experiências. 



16 
 

Com isso, me indicaram uma escola particular na Asa Sul e lá entreguei 

meu currículo e na mesma hora fiz uma entrevista. 

Passado um tempo, me ligaram desta escola me convidando a fazer 

uma experiência no berçário. Gostei muito da idéia no momento, mas me deu 

um frio na barriga de pensar em trabalhar com crianças tão pequenas. 

Aceitei participar desta experiência, fui contratada e estou estagiando 

nesta escola a quase dois anos com bebês. 

Para mim esta foi uma das melhores experiências que tive. Adorei e 

ainda hoje amo ensinar e cuidar dos pequeninos. Sou encantada com o 

berçário e também com a coordenadora de lá, pois é uma das melhores 

profissionais que já conheci e na qual me espelho muito. 

Agora, falando mais especificamente dos projetos desenvolvidos ao 

longo do Curso de pedagogia, explicarei como se deu todo o processo até 

chegar ao Projeto 5, que é a tão esperada monografia ou Trabalho Final de 

Curso (TFC). 

No curso de Pedagogia da Universidade de Brasília (UnB), temos em 

nossa composição curricular disciplinas obrigatórias, somente nos formamos 

após concluir todas elas, e disciplinas optativas, podemos fazê-las ou não 

desde que os créditos equivalentes a essas disciplinas sejam supridos com 

outra disciplina ou atividade complementar. 

Os projetos acontecem desde o início do curso, divididos em etapas e 

sub etapas, que encaminham para o TFC. Eles são estruturados em cinco 

etapas, desenvolvidas desde o primeiro semestre até o último, onde uma etapa 

completa a outra. 

O Projeto 1, ofertado no primeiro semestre, é chamado de Orientação 

Acadêmica Integral (OAI) e tem por objetivo fazer uma orientação acadêmica 

quanto ao contexto estrutural e físico da UnB, da FE e do curso de Pedagogia. 

O Projeto 1 é ofertado como disciplina obrigatória, onde os alunos 

adquirem um embasamento teórico para reflexão e compreensão do curso. 

O Projeto 2 , ofertado no segundo semestre, é chamado Grupo de 

Estudo e/ou Projeto de Ensino/Pesquisa/Extensão (GEPE) e busca maior 

conhecimento quanto a identidade, profissão e áreas de atuação do Pedagogo. 

O Projeto 2 é ofertado como disciplina obrigatória e essa fase dos 

projetos é como uma orientação para as fases seguinte; fases que serão 
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divididas por temáticas relacionadas às diferentes áreas de atuação 

pedagógica. 

O Projeto 3, ofertado no terceiro semestre, é chamado de Projeto ou 

Subprojetos Individualizados (PESPE), que também é obrigatório. Ele é 

dividido em fases 1, 2 e 3, sendo está última optativa. Nas fases do Projeto 3, o 

estudante tem a oportunidade de relacionar as teorias aprendidas com a 

prática pedagógica. 

A partir do Projeto 3, os projetos são ofertados por área de 

conhecimento ou campo de atuação da Pedagogia. Com isso, têm-se vários 

projetos ofertados que são coordenados e orientados por professores 

referentes a cada área de atuação. Aqui, os estudantes fazem suas escolhas 

livremente de acordo com seus interesses. 

É possível transitar nos projetos com temáticas diferentes; ou seja, 

pode-se fazer projetos diferentes a cada etapa ou pode-se fazer todas as 

etapas em um mesmo projeto. 

O Projeto 4, ofertado assim que se conclui as duas fases obrigatórias do 

Projeto 3, é chamado Subprojeto Individualizado de Prática Docente (SPEPD) 

e também é dividido em fases 1 e 2, as duas fases são obrigatórias. . 

Na primeira fase do Projeto 4, o estudante é orientado a fazer o estágio 

obrigatório na escola, de acordo com a concepção do professor que o orienta 

no projeto específico o qual está matriculado. Aqui, o estudante tem a 

oportunidade de adquirir conhecimentos do contexto escolar. Já na segunda 

fase, é proposto ao estudante uma pesquisa a ser realizada, esta deve estar 

relacionada a sua prática pedagógica na primeira fase. Com isso, o estudante 

já tem um encaminhamento para o Trabalho de Conclusão de Curso, que é a 

próxima etapa dos projetos. 

O Projeto 5, ofertado assim que se conclui as etapas do Projeto 4, é 

obrigatório e é a última etapa dos projetos. Corresponde, também, ao estágio 

obrigatório do curso. Esta fase consiste na produção do TFC, o estudante o faz 

junto ao orientador acadêmico por ele escolhido. O Projeto 5, tem como 

principal objetivo, que o formando faça em seu TFC a relação de tudo aquilo 

que realizou nos projetos anteriores.  
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Os projetos são fundamentais para a inserção dos estudantes de 

Pedagogia nos processos educativos. Com isso, percebemos a importância da 

relação entre a universidade e a sociedade. 

Ao entrar no Projeto 3 do curso de Pedagogia tive que escolher a área a 

seguir e iniciar o projeto de atuação. 

Inicialmente, escolhi a Economia Solidária por ser o único projeto 

oferecido aos sábados e por conhecer o trabalho da professora Sônia Marise, 

que é quem a oferta. Porém, apesar de escolher o projeto pelo dia ofertado, me 

encantei com a área e com os trabalhos realizados. 

A Economia Solidária me proporcionou a percepção sobre a importância 

da relação de proximidade com a sociedade. Com isso, foi que desenvolvi os 

projetos 3 e 4 com a temática Economia Solidária e Educação Popular, onde fiz 

todas as fases dos projetos dentro do curso de Pedagogia. 

Assim que comecei o projeto escolhi a Associação Atlética de Santa 

Maria como local de atuação para o projeto. Passei um ano e meio atuando na 

Associação Atlética de Santa Maria. Gostei muito da experiência e 

conseguimos desenvolver trabalhos incríveis juntamente com a comunidade. 

Porém, com o tempo, a professora me orientou a procurar um novo lugar 

para continuar o projeto e ter uma melhor experiência para o projeto 5 

(monografia). 

Com isso, ela nos apresentou o Projeto Assistencial Sementes de 

Esperança – PASES e aceitei o desafio de um novo projeto. 

Essa foi uma nova experiência que tive; no PASES tive a oportunidade 

de conhecer novas pessoas e vivenciar uma realidade mais próxima à 

realidade escolar. Atuei no PASES por um semestre, pois já era chegada a 

hora de escrever meu Trabalho Final de Curso (TFC). 

O Projeto em Economia Solidária me inspirou tanto que resolvi fazer um 

estudo mais aprofundado sobre a Economia Solidária e a Educação Popular a 

partir da vivência que tive; tornando, assim, esse o tema da minha monografia. 
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PARTE 2 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E EDUCAÇÃO POPULAR: VIVÊNCIAS EM 
COMUNIDADES DO DISTRITO FEDERAL 
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CAPÍTULO I: REFLEXÕES SOBRE A ECONOMIA SOLIDÁRIA E A 
EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Este capítulo propõe apresentar a Economia Solidária e a Educação 

Popular como maneira de educar e de promover relações pedagógicas 

pautadas pela emancipação e solidariedade. Com isso, busca uma 

aproximação destas duas vertentes. 

 

1.1 Economia Solidária  

 

A Economia Solidária (ES) surgiu na Inglaterra, durante o século XIX, 

como um movimento social de resistência ao crescimento do capitalismo 

industrial, onde eles começaram a se organizar de forma cooperativista. No 

caso brasileiro ela surge no fim do século XX como resposta dos trabalhadores 

à pobreza, exploração, exclusão e desemprego.  

Mudanças econômicas e sociais ocorreram no mundo e o sistema 

capitalista “afrouxou as rédeas”. Muitas pessoas optaram, ou foram obrigados a 

optar, pelo trabalho informal como meio de sobrevivência. Foi dessa forma que 

a própria lógica capitalista de desigualdade ajudou a pensar uma forma de 

consumo, produção e venda mais justo, humano e autogestionário. 

Em meio às desigualdades sociais, somadas as características do 

modelo econômico capitalista, presentes no cenário brasileiro, surge na década 

de 80 no país, a economia solidária com princípios e valores voltados para 

práticas inovadoras na geração de trabalho e renda, como também, uma 

resposta a favor da inclusão social.  

A economia solidária, por muitas vezes, nasce nas lutas dos 

trabalhadores e movimentos populares, em busca de melhores condições para 

si próprio, suas famílias e comunidade. Também, de grupos engajados – sejam 

em universidades, igrejas ou outros lugares – que levam a ideia e os princípios 

da economia solidária para as comunidades. 
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Esses grupos se organizam por perceberem a necessidade de 

mudanças e de que a realidade como está posta não está agradando toda a 

sociedade. 

Muitas pessoas ainda vêem a economia solidária como uma forma, 

somente, que pessoas de baixa renda tem para buscar um meio para 

sobreviver. Ou seja, elas enxergam na economia solidária uma forma de “fazer 

caridade”, comprando de cooperativas e associações. Contudo essa forma de 

economia é muito mais do que caridade. 

Essa é uma forma diferente de pensar a economia com geração de 

trabalho e distribuição igualitária da renda tendo uma forma diferente de 

produzir, vender, comprar, trocar e etc. Nessa forma de economia os 

resultados do trabalho são compartilhados (sejam positivos ou negativos) sem 

diferenciações quanto ao sexo, idade, local de nascimento e etc. Ou seja, o 

individualismo dá lugar ao trabalho coletivo. Aqui a competição é substituída 

pela cooperação e existe o desejo de que ninguém seja excluído e que todos 

tenham condições de viver bem. 

A economia solidária propõe uma forma diferente de economia em que 

não é necessário a exploração de pessoas e do ambiente fortalecendo o 

trabalho grupal, ou seja, é uma opção para a criação de trabalho e renda em 

prol da inclusão social.  

Dentre as diversidades de práticas econômicas e sociais cunhadas 

nesse tipo de economia estão: as cooperativas, associações, clubes de troca, 

empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam 

atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, 

trocas, comércio justo e consumo solidário.  

Dentre as bases da economia solidária, temos:  

� Cooperação: no empreendimento todos apóiam e colaboram unindo 

esforços e capacidades, as decisões são tomadas grupalmente em 

assembléias. Todos participam nos trabalhos tendo objetivos, interesses e 

resultados comuns. Todos participam coletivamente do trabalho e das decisões 

nas reuniões, em regime colaborativo. Os bens são coletivos e os resultados, 

positivos ou negativos, são de responsabilidade de todos. 

� Autogestão: não existe distinção entre empregado e patrão nessas 

organizações, todos são donos e tem algum conhecimento/saber para 
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contribuir, ou seja, existe a socialização de informações sempre buscando um 

ponto comum. Essas mesmas pessoas têm o direito e dever de dar opinião e 

voto. Existe o comprometimento com o que é coletivo e todos são sujeitos da 

ação. 

� Viabilidade econômica: surge com o compromisso do 

desenvolvimento local, de forma sustentável e no exercício do consumo 

solidário, mediante ao trabalho ético e com renda justa, partilhando também da 

iniciativa de empreendimentos em comum;  

� Solidariedade: todos têm a mesma importância, responsabilidades, 

deveres e direitos buscando o respeito às questões étnicas, raciais e de 

gênero. As oportunidades e distribuição de resultados são feitos de forma 

justas, com intenção na melhoria das condições de vida dos participantes, 

trabalhadores e consumidores. 

A Economia Solidária engloba os elementos da autogestão, dádiva, 

cooperação, solidariedade e entre outros. Seus princípios são fundamentados 

num contexto de geração de renda e trabalho como também a cidadania.  

A autogestão é um princípio essencial num grupo de trabalho. Ela 

proporciona uma gestão coletiva e participativa das tomadas de decisão sob as 

ações. No desenvolver do Projeto, houve a autogestão desde a organização ao 

planejamento. Foi proposta uma gestão democrática, onde todos participaram 

incluindo a comunidade. Tudo foi organizado e decidido coletivamente, eisso é 

a dimensão política da Economia Solidária que gera a autonomia e cidadania 

do trabalhador, permitindo assim a democracia de fato. 

A atual política econômica no Brasil prega o capitalismo como a única 

fonte de valorização da sociedade, ou seja, se o indivíduo não possuí uma 

renda alta ele acaba tendo como consequência a exclusão social. Porém, a 

Economia Solidária propõe uma forma de utilizarmos o capitalismo para 

valorizar o ser humano. 

O respeito pelas diferenças independente de etnia, raça, gênero e classe 

social é muito ausente no Brasil, por causa da sua política econômica, qual 

vem sido mantida por muitos anos. O trabalho da autogestão e a 

conscientização pela solidariedade e ações coletivas que a Economia Solidária 

proporciona podem trazer grandes mudanças, como já vem trazendo para a 

população.  
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Existe uma sociedade que desvaloriza a empregabilidade da população 

das classes baixas, há de certo modo, uma exploração da mão de obra e uma 

renda desfavorável. Já os princípios da Economia Solidária possuem propostas 

contrárias, seus princípios valorizam todos e estão voltados para o 

desenvolvimento pleno da sociedade. 

Na perspectiva de que a sociedade está avançando, com isso a vida do 

ser humano também, percebe-se que há diversos elementos da solidariedade 

que estão se ausentando da vida cotidiana do ser humano. Por exemplo, a 

coletividade atualmente é difícil de ser compreendida como princípio essencial 

na vida do cidadão, pois cada vez mais a sociedade favorece o individual. 

Sendo a dádiva, princípio da Economia Solidária, definida como o dar, 

receber e retribuir, a solidariedade é a prática gratificante, é ação da dádiva. E 

para acabar com o individualismo que é atualmente dominante, a solidariedade 

na ótica da dádiva é fundamental, pois gera ações conjuntas, sociais e 

coletivas. 

Solidariedade é a ajuda ao outro, é o ato de ajudar quem mais precisa. É 

difícil ser solidário porque pensamos sempre em troca e a ajuda na 

solidariedade é não esperar nada em troca. Ser solidário é ajudar com 

informação, dividir, compartilhar. Solidariedade é ajudar o outro sem pensar 

nas diferenças. 

Nós costumamos definir economia solidária como um modo de 
produção que se caracteriza pela igualdade. Pela igualdade de 
direitos, os meios de produção são de posse coletiva dos que 
trabalham com eles – essa é a característica central. (Singer, 
2008, p. 27) 

 

Ser cidadão no Brasil é ter condições financeiras altas, o que causa a 

desigualdade, pois as pessoas de baixa renda são totalmente excluídas. A 

desigualdade social na cidadania é fator claro no nosso país, apenas quem 

possui o poder (capital) tem a participação, tem voz perante a sociedade.  

A vivência da Economia Solidária só é possível com uma participação 

cidadã que integre a comunidade excluída proporcionando uma dinâmica 

política em busca da transformação social. 
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As atividades coletivas, bem como, a prática da Economia Solidária 

precisa da participação voluntária e da participação da comunidade. Essa 

prática é importantíssima para o desenvolvimento da sociedade e, desperta o 

sentimento de solidariedade tanto nas pessoas que participam do 

movimento/projeto como nas pessoas que contribuem. E, nisso se incluí a 

cidadania, a partir das atividades coletivas, podemos obter uma formação 

política e social, qual valoriza o ser humano. 

De acordo com Razeto, a economia solidária é:  

Uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e 
para dar conta de conjuntos significativos de experiências 
econômicas, que compartilham alguns traços constitutivos e 
essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação e 
autogestão comunitária, que definem uma racionalidade 
especial, diferente de outras racionalidades econômicas. 
(Razeto, 1993, p. 40) 

Estas definições deixam expressas as idéias da economia solidária 

citadas anteriormente, que são cooperação, autogestão, viabilidade econômica 

e solidariedade. Privilegiando a propriedade coletiva a privada.  

Destarte, a economia solidária apresenta-se como modelo econômico 

alternativo para a superação da crise social estabelecida no mundo do trabalho 

brasileiro e mundial. Por conta dos princípios que difunde vem mobilizando 

diversos grupos sociais para que seja implementada no cenário econômico, 

político e social. Fato este propiciou a criação da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), originada através da publicação da Lei nº 

10.683, de 28 de maio de 2003 e instituída pelo Decreto n° 4.764, de 24 de 

junho de 2003.  

A presente secretaria tem como objetivo viabilizar e coordenar 
atividades de apoio à Economia Solidária em todo o território 
nacional, visando à geração de trabalho e renda, à inclusão 
social e à promoção do desenvolvimento justo e solidário. 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4764.htm)  

Isto é, desenvolver no país políticas públicas orientadas para o exercício 

da economia solidária.  

A economia solidária, ao contrário da atual política econômica brasileira, 

possibilita a valorização e respeito à singularidade do trabalhador, o que 
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permite o desenvolvimento da sua autonomia e o pleno exercício da cidadania. 

Ainda promove o desenvolvimento social, através da geração de emprego 

digno e solidário, e, conseqüentemente geração de renda aos trabalhadores, 

que começam a usufruir dos bens produzidos pela nação. O que propicia a 

distribuição da riqueza e a construção de um país mais justo e solidário, 

princípios estes promulgados na Constituição Federal de 1988.  

Portanto, a economia solidária assume valor e significado relevante para 

o desenvolvimento de economias das cidades menos favorecidas 

economicamente. As iniciativas solidárias surgem como respostas alternativas 

à falência dos Estados Sociais e ao descompromisso crescente dos mercados, 

visto que a globalização tornou-se uma fábrica de perversidades, com 

problemas sociais gravíssimos, que dificilmente seriam solucionados no 

contexto do sistema econômico atual, que prioriza o consumo desenfreado à 

chance de uma globalização solidária.  

Atualmente a pobreza é tratada com naturalidade e o Estado mantém 

uma postura distanciada das demandas sociais mais urgentes, pois, este 

precisa se adequar às exigências das grandes corporações que hoje detém o 

poder sobre o próprio Estado. Logo, para o Estado os empreendimentos 

econômicos solidários não são priorizados, pois, a forma como o seu capital é 

constituído, de modo que todos os membros sejam sócios do empreendimento, 

não é interessante para o sistema capitalista, pois, este não reconhece 

importância nas estratégias para superação da pobreza e da desigualdade 

social.  

Na atual forma de trabalho grande parte das vezes, as pessoas passam 

suas vidas cumprindo as mesmas tarefas, algo muito alienante do ponto de 

vista do desenvolvimento humano. A economia solidária proporciona a todos, 

sem distinção, oportunidades em que o trabalho ajuda a aprender, crescer e 

amadurecer.   

De acordo com a definição encontrada no site do Ministério do Trabalho 

e Emprego – MET, Economia Solidária é: 

...o conjunto de atividades econômicas de produção, 
distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a 
forma de autogestão, que compreende um jeito diferente de 
produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. 
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Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem 
destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada 
um pensando no bem de todos e no próprio bem. 
(http://portal.mte.gov.br/portal-mte/) 

A cada dia a Economia Solidária ganha espaço no Brasil, com o modelo 

inovador de cooperação e autogestão e com o grande número de pessoas 

interessadas em serem donas do próprio negócio, porém sempre pensado em 

prol de outrem. 

Os participantes das organizações exercitam as práticas participativas 

de autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e 

cotidianas dos empreendimentos, da direção e coordenação das ações nos 

seus diversos graus e interesses. 

A economia solidária aponta para uma nova lógica de desenvolvimento 

sustentável com geração de trabalho e distribuição de renda, mediante um 

crescimento econômico com proteção dos ecossistemas.  

Os resultados econômicos, políticos e culturais são compartilhados pelos 

participantes, sem distinção de gênero, idade e raça. Implica na reversão da 

lógica capitalista ao se opor à exploração do trabalho e dos recursos naturais, 

considerando o ser humano na sua integralidade como sujeito e finalidade da 

atividade econômica. 

Várias são as formas de contribuir para o crescimento da Economia 

Solidária e para o aumento dos benefícios gerados por esta, e para melhorar 

os modelos de autogestão entra em campo a educação comunitária voltada 

para o desenvolvimento educacional das crianças até os adultos que vivem 

como cooperados. 

Desta forma a educação comunitária, aponta para um processo de 

reflexão dos atuais problemas, para o reforço dos valores solidários e para a 

formação crítica dos trabalhadores, logo, esta alternativa é defendida por 

diversos autores quando aborda a educação em uma perspectiva voltada para 

a economia solidária, como Arroyo e Schuch: 

A organização da economia solidária está pautada na gestão 
coletiva exercida pelos trabalhadores, atingindo o controle e a 
administração do capital. Convém salientar ainda os princípios 
de repartição equitativa dos resultados e a própria valorização 
do trabalho, enfatizando a natureza solidária que pode adquirir 
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o mercado, alicerçado por um projeto de mudanças. No embate 
com o modelo dominante, alerta-se para a compreensão do 
papel dos mecanismos públicos existentes que são úteis para o 
desenvolvimento, com a consolidação das organizações 
solidárias. Reforça-se, além disto, a importância da educação, 
do treinamento e da informação aos sócios, como requisito 
fundamental para a permanência desse tipo de luta. (ARROYO 
& SCHUCH, 2006, p. 18) 

Vê-se então a importância da educação no meio da Economia Solidária, 

assim obtendo um crescimento dentro das estruturas das cooperativas, e 

melhorando a aptidão de todos os participantes. 

As escolhas que fazemos enquanto consumidores podem contribuir com 

empreendimentos de economia solidária. Os produtos não precisam, 

necessariamente de um certificado de economia solidária, mas o próprio 

consumidor pode saber sobre a origem desse produto conhecendo um pouco a 

empresa. Saber se ela respeita os trabalhadores, se gera muitos resíduos, qual 

o tipo de relação estabelecida com a comunidade ao seu redor, entre outras 

coisas. 

 

1.2 Economia Solidária no Campo Educacional  

 

A economia solidária aparece no campo educacional como forma de 

esclarecer os princípios da solidariedade através de experiências vividas, 

trazendo em pauta a necessidade de trabalhar coletivamente, e que um 

aprende com o outro, eliminando a competitividade tão presente do 

capitalismo.  

Tendo seus valores fundamentais antecedentes a sua prática, a 

Economia Solidária está presente nas ações educativas, ao pensarmos em sua 

proposta de uma nova prática social, de um entendimento desta. Sendo 

essencial a prática da Economia Solidária para compreendê-la plenamente. O 

agir solidário pode se construído em diferentes lugares e momentos, 

principalmente, nas instituições de ensino.  

A Economia Solidária se opõe ao jogo econômico por meio da 

divulgação da idéia de que todos ganham com a cooperação mútua. Sendo 
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assim, a ES anuncia um comportamento social comprometido com a 

solidariedade e não com competição, com a sustentabilidade ao invés da 

exploração, e, a igualdade e equidade em detrimento da desigualdade.  

A economia solidária surge como uma nova “forma social de produção”, 

uma alternativa da sociedade excluída em reorganizar os sentidos do trabalho , 

possibilitando a geração de renda e a qualidade de vida.  

A economia solidária é um desafio para o desenvolvimento local, pois 

sua consolidação depende de um processo de construção educativa e 

conscientização do sentimento solidário, deixando de lado o individualismo e o 

capitalismo. Esse processo desencadeia novas formas de relações de trabalho 

que inclui uma dinâmica organizacional diferenciada.  

O cenário político-econômico das últimas décadas apontou para uma 

crescente desvinculação das categorias emprego e trabalho. Diante dos 

quadros de empobrecimento, novas modalidades de geração de renda tornam-

se extremamente necessárias. A construção da economia solidária é uma 

destas outras estratégias. Ela aproveita a mudança nas relações de produção 

provocada pelo grande capital para lançar os alicerces de novas formas de 

organização da produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o 

mercado capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia solidária permitirá 

dar a muitos a oportunidade de se reintegrar à produção e adquirir renda.  

O desenvolvimento e ascensão da Educação Popular estão ligados a 

Paulo Freire com suas propostas construtivistas, com uma concepção de 

educação, realizada por meio de processos contínuos e permanentes de 

formação de pessoas consciente, através da mobilização e organização de 

grupos e movimentos, para que pudessem transformar realidade em que 

vivem.  

Assim a educação, inserida no contexto da economia solidária, 
possibilitando unir a teoria com a práxis, parece contemplar as 
necessidades para as mudanças sociais, servindo de uma 
nova utopia. A educação pode possibilitar ainda reduzir os 
problemas presentes hoje, como a alienação nas relações de 
trabalho, os valores individualistas presentes nos cooperados, 
a baixa participação dos cooperados em tomadas de decisões 
internas e a construção de um projeto político alternativo a 
economia mercantil. (Calbino, 2012, p. 329) 
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O objetivo da educação solidária é atingir a toda população, para que 

seja criada uma consciência política de que todos nós somos responsáveis 

pela diminuição da desigualdade social. Os que podem mais devem contribuir 

mais também. Todos nós precisamos participar do trabalho solidário, elevando 

a moral e o intelecto de cada pessoa da sociedade. Sendo assim nota-se que a 

Economia Solidária se faz importante para se construir uma educação, na qual 

haja valorização do próximo, para que todos ganhem e cresçam juntos.  

A partir das características da ES podemos identificar como ela pode ser 

melhor vivenciada com os princípios da EP. 

 

1.3 Educação Popular 

 

A Educação Popular (EP) no Brasil ergueu-se extremamente ligada ao 

educador Paulo Freire. Visando, assim, uma educação em que haja a 

conscientização do educando perante os problemas enfrentados pela 

sociedade; assim como, a formação de grupos e movimentos que reivindiquem 

seus direitos, pessoas conscientes de que podem mudar suas realidades de 

vida. 

Objetivando incentivar as competências do povo, por meio da 

informação, conscientização, qualificação e de uma grande presença 

comunitária; prezou-se retratar a EP como sentido de libertação. 

Segundo Freire: 

[...] a educação popular cuja posta em prática, em termos 
amplos, profundos e radicais, numa sociedade de classe, se 
constitui como um nadar contra a correnteza é exatamente a 
que, substantivamente democrática, jamais separa do ensino 
dos conteúdos o desvelamento da realidade. É a que estimula 
a presença das classes sociais populares na luta em favor da 
transformação democrática da sociedade, no sentido da 
superação das injustiças sociais. É a que respeita os 
educandos, não importa qual seja sua posição de classe e, por 
isso mesmo, leva em consideração, seriamente, o seu saber de 
experiência feito, a partir do qual trabalha o conhecimento com 
rigor de aproximação aos objetos. [...] (FREIRE, Política e 
Educação: ensaios, 2001, p. 49) 
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Observando a seguinte citação de Gadotti, é possível compreender 

melhor como se constituiu a EP: 

A educação popular tem-se contituído num paradigma teórico 
que trata de codificar e decodificar os temas geradores das 
lutas populares. [...] Trata de diminuir o impacto da crise social 
na pobreza, e de dar voz a indignação e ao desespero moral 
do pobre, do oprimido, do indígena, do camponês, da mulher, 
do negro, do analfabeto e do trabalhador industrial. (GADOTTI, 
1992, p. 24) 

A EP nasce de movimentos populares e, por isso, tem como meta, 

atualmente, fortificar tais organizações. Ela surge de experimentações em 

organizações populares. 

O conceito de EP ultrapassa as fronteiras daquela educação dita formal, 

a educação escolar. A educação no contexto de EP busca reunir as bagagens 

de vida e os meios de aquisição de conhecimento não institucional, fazendo 

assim com que amplie, na criança e no adulto, a autonomia. 

Faz-se importante, na EP, as relações não formais; seja aquelas das 

ruas, praças, salas de aula, entre outros lugares, para a construção do ensinar. 

Existem projetos formados pelo governo para a EP. Porém, esses 

projetos, em sua grande maioria são produzidos por pessoas de maior poder 

aquisitivo que procuram emoldurar as classes populares e até chegam a 

confundir EP como sendo educação conduzida exclusivamente para os mais 

pobres, os que encontram-se excluídos. Com isso, esses projetos são 

pensando em oferecer um ensino técnico e profissionalizante, esquecendo de 

desenvolver no sujeito seu papel crítico diante da sociedade. 

Diferente de tais projetos do governo, a EP busca agir em direção ao 

indivíduo. Visto que, o saber tem início a partir das vivências do educando, 

sendo este formador do conhecimento; a aprendizagem se dá em conjunto com 

a figura do educador e do educando progredindo. 

Sendo assim, é necessário que o educador proporcione oportunidades 

nas relações e no ensino para a construção de um sujeito que se assuma em 

sua condição de cidadania; podendo, assim, atingir suas metas. 

Para uma educação efetiva e de qualidade, é essencial que haja uma 

compreensão da sociedade e da realidade econômica, social e política em que 
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os sujeitos encontram-se inseridos; afim de que os indivíduos possam 

compreender em sua formação que possuem direitos e deveres de cidadãos. 

Conforme Freire, "A práxis [...] é a reflexão e ação dos homens sobre o 

mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição 

opressor-oprimido." (FREIRE, 1994, p.21). 

Refletindo a citação de Freire, nota-se que mudar é possível, porém é 

algo difícil de construir. Pois apesar das pessoas terem a capacidade de mudar 

seu comportamento, é necessário que se tenha bastante reflexão antes de todo 

e qualquer ato. É possível chegar a mobilização da sociedade; fazer a 

sociedade assumir seu lugar de direito, de não mais oprimido; e, com isso, 

chegar a uma nova organização de sociedade e educação. 

Em seu livro Pedagogia do Oprimido, Freire faz análises de condições 

alienantes dos homens oprimidos, apresentando os mitos dos opressores e 

traz, também, a concepção bancária de educação. Isso se faz necessário para 

um maior entendimento da EP, pois as pessoas presentes nesta educação nas 

comunidades muitas vezes se encontram oprimidas pelo sistema de exclusão 

existente no mundo globalizado. 

Neste sentido, assinala Freire: 

Enquanto, na concepção "bancária" - permita-se nos a 
repetição insistente - o educador vai "enchendo" os educandos 
de falso saber, que são os conteúdos impostos, na prática 
problematizadora, vão os educandos desenvolvendo seu poder 
de captação e de compreensão do mundo em que lhes 
aparece, em suas relações com ele, não mais como uma 
realidade estática, mas como uma realidade em que a 
transformação, em processo. (FREIRE, Pedagogia do 
Oprimido, 1994, p. 41) 

Contudo, fez-se necessário uma educação das massas, uma educação 

libertadora. Educação essa onde haja mudança e liberdade; acabando com a 

educação de dominação. Uma educação para o homem constituir-se como 

sujeito perante a sociedade. 
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1.4 Principais Aproximações entre Educação Popular e Economia 
Solidária 

 

Apresentada anteriormente como uma nova forma de economia que 

reorganiza as relações de trabalho, a ES possui estreitos laços com a EP. É 

importante, para um maior entendimento do assunto, uma associação ente ES 

e EP. 

Um sentido interessante na EP é o da prática educativa desenvolvida no 

seio dos movimentos sociais e das camadas populares, na qual o 

conhecimento passa a ser construído coletivamente. 

A educação popular, construiu, assim, seu espaço de 
intervenção social como práxis fundamentada na produção 
coletiva de valores sociais (o que inclui o conhecimento) 
marcados pela crítica de quaisquer relações de exclusão que 
possam subsistir em qualquer tempo e em qualquer lugar. 
(GUERRA, 2009, p. 92) 

Essa produção e apropriação coletiva do conhecimento propondo uma 

reestruturação social é o principal eixo que une a ES e a EP. 

"Talvez, a economia solidária tenha sido parida, por assim dizer pela 

educação popular, que talvez o tenha feito sem sabê-lo" (GUERRA E CRUZ, 

p.96, 2009) 

Sendo assim, vemos que a ES é um fruto da EP, sendo gerada talvez de 

forma inconsciente. E esta relação se estreita ainda mais pela necessidade dos 

princípios de uma na prática da outra e vice-versa. 

O diálogo dessas duas práticas dialógicas - economia solidária 
e a educação popular - não só estava (está) atravessada pelos 
mesmos valores étnicos e políticos, mas também por uma 
cumplicidade estreita em relação a seus objetivos: a economia 
solidária necessita constituir-se de conhecimentos para 
viabilizar-se como alternativa econômica dos setores 
populares, a educação popular precisa apontar para ações 
concretas que permitam aos setores populares 
experimentarem práticas autônomas de inserção social. 
(GUERRA, 2009, p. 98) 

Com isso, vemos que a ES necessita construir coletivamente o 

conhecimento para seguir como uma alternativa econômica, política e social. E 
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a EP necessita proporcionar aos sujeitos reflexões e experiências críticas, 

emancipatórias e autônomas. 

Outra relação entre as duas categoria é a necessidade de se qualificar 

para que haja diferenciação de seus modelos de economia e educação. Como 

apontam Guerra e Cruz: 

Educação popular e economia solidária tem muito em comum. 
A primeira convergência diz respeito à necessidade que ambas 
as expressões tem de qualificar-se, isto é, de acrescentar um 
termo que marque a diferença entre o convencional e aquilo 
que elas querem representar: ou seja: não se trata de discutir 
educação em seu sentido geral, mas do caráter específico de 
um prática pedagógica vinculada à vida e aos interesses 
sociais dos setores populares, não se trata de uma economia 
orientada pelos valores do mercado e da concorrência, mas de 
uma economia vinculada à vida e aos interesses de setores 
sociais excluídos... (GUERRA, 2009, p. 100) 

Pensar em melhor qualidade de vida para as pessoas nos leva a pensar 

em uma educação e uma economia menos individualista. 

A autonomia depende de uma relação social aberta, pois somente assim 

podemos entender a definição do sujeito em suas complexas peculiaridades, 

sendo ele um ser, ao mesmo tempo, independente e autônomo. 

A autonomia é um importante elemento para a construção da ES em 

seus múltiplos aspectos. Desde o ato de pensar até o ato de agir, é preciso 

lidar com a diversidade cultural e com os conflitos existentes no mundo. Na EP, 

crianças, jovens e adultos, encontram ajuda e controle para progredir nessa 

autonomia. Com isso, ambas estão visando a construção do coletivo e a 

transformação da ordem social a partir das trocas de conhecimento. 

Para vivenciar as possibilidades de aproximação entre ES e EP, 

apresentamos no próximo capítulo uma experiência pedagógica vivenciada 

dentro dos projetos 3, 4 e 5. 
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CAPÍTULO 2: EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS EM COMUNIDADES DO 
DISTRITO FEDERAL 

 

Esse capítulo traduz um pouco da minha vivência com as comunidades 

buscando aplicar os princípios da Economia Solidária e da Educação Popular. 

Este trabalho é resultado do projeto de ensino, pesquisa e extensão em 

Economia Solidária e Educação Popular desenvolvido durante dois anos e 

ministrado pela professora Dra. Sônia Marise Salles Carvalho em comunidades 

do Distrito Federal. Em Santa Maria, o trabalho se concentrou na Associação 

Atlética de Santa Maria (AASM) e em Ceilândia na comunidade rural do INCRA 

9, o trabalho foi no Projeto Assistencial Sementes de Esperança (PASES). 

É uma pesquisa qualitativa e a metodologia de pesquisa utilizada foi a 

pesquisa-ação. Segundo Thiollent: 

Entre as diversas definições possíveis, daremos a seguinte: a 
pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma 
ação ou tom a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. (Thiollent, 2008, p. 13) 
 

Neste tipo de pesquisa o pesquisador assume uma estreita relação com 

os sujeitos e participa de forma ativa no processo. 

Constitui-se uma das diferentes categorias da "investigação-ação". 

Todas essas categorias seguem um ciclo básico: "planeja-se, implementa-se, 

descreve-se e avalia uma mudança para a melhoria de sua prática, 

aprendendo mais no decorrer do processo, tanto a respeito da prática quanto 

da própria investigação" (TRIPP, 2005, p.446). 

É um tipo de pesquisa social em que os participantes estão envolvidos 

de modo cooperativo ou participativo. Assim, todos planejam, trabalham, 

avaliam e propõem melhorias. 
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2.1 Experiência na Associação Atlética de Santa Maria (AASM) 

 

A cidade de Santa Maria é rodeada por dois ribeirões, Alagado e Santa 

Maria, esse segundo deu o nome à cidade.  

A cidade surgiu de um programa de distribuição de lotes realizado pelo 

Governo do Distrito Federal em 1990. A região pertenceu a RA II – Gama até 

1992 quando a Lei nº 348/92 autorizou a criação da Região administrativa de 

Santa Maria – RA XIII, enquanto sua regulamentação veio com o decreto nº 

14.604/93.  

Santa Maria possui aproximadamente 215,86 km², localiza-se a 26 km 

de Brasília e foi criada oficialmente através do Decreto n° 14.604/93 no dia 10 

de fevereiro de 1993, onde se tornou a XII Região Administrativa do Distrito 

Federal. Embora não tenha sido planejada como Brasília, conta atualmente 

com uma boa infraestrutura urbana.  

Segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN) a renda média da população da cidade é abaixo do salário 

mínimo estipulado atualmente. Esse dado permite verificar que a maioria da 

população encontra-se nas classes D e E.  

Devido aos altos índices de violência e uso de drogas entre crianças e 

jovens na região, a presidente da associação, Amparo, fundou em colaboração 

com a comunidade no mês de dezembro de 1998, a ONG Associação Atlética 

de Santa Maria, localizado na EQ 417/517 – Lote E, espaço cedido pelo 

governo federal.  

A Associação Atlética de Santa Maria, designada pela sigla AASM, como 

já dito, foi fundada em dezembro de 1998, mas começou suas atividades em 

1995.  

A AASM nasceu com objetivo de tirar crianças e adolescentes, de 7 a 17 

anos, das ruas e evitar possíveis contatos com o mundo das drogas e da 

violência, através de atividades esportistas, culturais, de lazer e com cursos 

profissionalizantes.   

A associação atende crianças e adolescentes com: futebol, karatê, 

capoeira, danças. Oferece, também, cursos de alfabetização, inclusão digital, 

manicure, cabeleireiro, bordados, pintura em tecido, entre outros.  
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A AASM tem em média 100 crianças participando anualmente de 

aproximadamente seis torneios e ou campeonatos de futebol.  O trabalho da 

Associação é realizado em razão de apoios e parcerias de instituições 

governamentais e não governamentais.  

A AASM, pessoa jurídica de direito privado, foi criada na forma de 

Associação/Entidade sem fins econômicos e lucrativos, político-partidários ou 

religiosos.  

Meu projeto 3 fase 1 se deu em Santa Maria e iniciou-se no primeiro 

semestre de 2013. Antes de irmos aos campos de atuação, a docente 

responsável pelo projeto realizou alguns encontros na Universidade de Brasília 

(UnB). Nestes encontros, a professora explicou sobre a economia solidária, 

sobre cada campo de atuação e sobre o trabalho a ser desenvolvido no 

decorrer do projeto. 

Com isso, a professora esclareceu para nós que dentre os objetivos de 

nosso projeto, destaca-se desenvolver na comunidade projetos que pudessem 

futuramente caminhar sem a ajuda de alunos da universidade. Por isso, a 

importância de trabalhar os princípios da ES. 

Ainda nestes encontros na UnB, a professora nos orientou a escolher o 

Grupo de Trabalho (GT) para o semestre. Porém, o trabalho realizado na 

AASM havia sido fechado no segundo semestre de 2012. 

No decorrer da divisão dos GT's, conseguimos reunir uma equipe 

disposta a reiniciar as atividades na AASM. 

Com isso, conversamos com a professora sobre a possibilidade de voltar 

a desenvolver o projeto na AASM. A professora conversou com a 

representante da associação, Dona Amparo, e ambas concordaram e nos 

deram todo o apoio necessário para que tudo ocorresse bem. Assim se iniciou 

o meu projeto 3 fase 1 e continuei na AASM até o final do primeiro semestre de 

2014. 

Partindo para a comunidade de Santa Maria, tivemos o primeiro 

encontro para conhecer o espaço que iríamos atuar. 

Neste encontro, andamos pela associação afim de conhecer o ambiente 

e nos reunimos com a Dona Amparo para ouví-la a respeito da comunidade e 

suas propostas para nossa atuação. 
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Assim, nos dividimos entre os seguintes sub-GT's: Horta, Crochê, 

Divulgação, Artesanato infanto-juvenil e Reforço. 

Eu escolhi trabalhar no grupo do artesanato infanto-juvenil. Porém, foi 

possível conviver um pouco com cada sub-GT. 

No segundo semestre de 2013, iniciei o projeto 3 fase 2 e 3. 

Antes da atuação nas comunidades tivemos os encontros na UnB para 

melhor entendermos o projeto e a ES. E, com isso, escolhermos o campo de 

atuação. 

Neste semestre, decidimos levar a diante o grupo de Santa Maria e este 

foi meu campo de atuação mais uma vez. 

O dia 14 de Setembro de 2013 foi o primeiro dia de encontro do GT de 

Santa Maria, começou com os participantes do grupo, que já haviam visitado o 

local anteriormente, apresentando a associação para os novos integrantes do 

GT. Depois disso iniciamos um debate sobre as atividades já realizadas no 

semestre passado e o que continuaria sendo ofertado. No decorrer do qual 

surgiram muitas ideias. 

Com a ajuda dos integrantes do GT, foram divididos 5 sub-GT’s das 

funções que serão exercidas nesse semestre: Reforço, Artesanato, Culinária, 

Esportes e Administração (apoio aos outros GT's). 

Neste semestre continuei com o grupo de trabalho do artesanato. 

No primeiro semestre de 2014, iniciei o projeto 4 fase 1. Neste semestre 

também atuei na AASM. 

No dia 12 de Abril de 2014 foi o nosso primeiro dia na AASM, chegamos 

e fomos para uma das salas da associação. Já nos tinha sido avisado que a 

Amparo não iria poder nos receber nesse dia. Com isso, fomos conhecer o 

espaço enquanto algumas ideias eram dadas para a divisão dos sub-GT's. No 

entanto ainda estávamos dependendo do que a comunidade esperava, e das 

demandas que a Amparo nos colocaria. 

No dia 26 de Abril de 2014, todos os alunos se concentraram na sala 

principal,a espera da representante da associação, Dona Amparo. Com a 

chegada da mesma, foi iniciada uma simples apresentação, e, em seguida, 

uma discussão de ideias e sugestões do que se pode fazer para ajudar a 

associação. 
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Com isso, foram fechados 3 sub-GT's: Reforço de 

Contabilidade/Matemática e Reforço para crianças, Feira, teatro de rua e mala 

do livro e a Horta. Por fim, ficou decidido que tanto o grupo de reforço para 

crianças quanto o de reforço de contabilidade/matemática trabalhariam juntos, 

bem como os grupos da feira e do teatro de rua/mala do livro. 

Durante esse um ano e meio que atuei em Santa Maria, permaneci no 

sub-GT do artesanato. Nele ministrei aulas de artesanato enquanto tratávamos 

assuntos que a presidente da associação nos falou que eram necessários, 

principalmente sobre cidadania, sexualidade e a violência. O nosso trabalho foi 

baseado na escuta sem o julgamento, ou seja, escutar o que as crianças 

traziam de seu dia a dia e falarmos das formas que se podia agir e suas 

conseqüências, assim acabamos nos tornando amigos dessas crianças. 

 

2.2 Experiência no Projeto Assistencial Sementes de Esperança (PASES) 

 

O Projeto Assistencial Sementes de Esperança - PASES, nasceu de um 

sonho. Sua atual presidente e fundadora, sonhou, de fato, um sonho durante a 

noite 13 de março de 2009, cuja uma voz, masculina, firme e objetiva, a pedia 

para abrir sua casa para ele. A voz claramente dizia que se ela confiasse “Ele” 

estaria ao seu lado. Com essa última fala a mesma entendeu, por motivos 

claros, que seria para iniciar o trabalho com as crianças. Sem responder, 

apenas sentindo a direção do pra que era aquele pedido, entendeu e 

imediatamente, no sonho, entraram muitas crianças correndo ao seu encontro, 

pulando em seu colo e a derrubando, num campo lindo, totalmente verde, com 

flores amarelas e que não se podia avistar os pés.  

Ela acordou e, logo, convocou toda sua família solicitando ajuda, e 

ambos em concordância aceitaram o desafio de então começarem um trabalho 

com as crianças da comunidade rural do INCRA 9 de Ceilândia. 

Às 15 horas da tarde do mesmo dia houve uma reunião cujos 

envolvidos, eram os alunos do projeto em andamento de Alfabetização de 

Jovens e Adultos e os moradores locais. 
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Esse projeto de alfabetização de jovens e adultos foi trago a comunidade 

em 2009, pela educadora Ivone Gazola, no decorrer de seu período 

acadêmico, e instigou bastante a construção do processo de implantação de 

outros projetos no local. Quando em uma festa de confraternização natalina, 

algumas de suas educandas, a perguntaram: “Professora e agora, o que 

fazemos? Você nos falou de direitos, deveres, de garantias, nos ensinou as 

letras, mas o que fazemos agora? Aqui não há nada para se fazer e se sairmos 

daqui para trabalhar fora, quem vai ficar com nossos filhos?”. Aquelas frases, 

brotaram no coração daquela educadora a semente da esperança que 

visualizava que, se juntas, conseguiriam articular um projeto para essa 

finalidade. 

Na reunião das 15 horas ao explanar sobre o sonho e o objetivo de se 

construir um projeto para trabalho com crianças e adolescentes, inclusive de 

uma creche escola, a euforia foi total. Era exatamente isso que elas 

esperavam, algo novo, que as pudessem apoiar para a busca desse algo 

melhor que elas mesmas declararam que aprenderam no EJA. 

 Naquela tarde a decisão foi tomada e 9 mulheres se dispuseram como 

voluntárias nos cuidados diários com as crianças para que as outras cujos 

filhos estariam inseridos no projeto pudessem ir em busca de trabalho em 

outras áreas do DF.Vinte e oito crianças foram matriculadas naquela tarde de 

quatorze de março de dois mil e dez. 

Foi uma semana agitada, fizeram juntos ligações e pedidos para amigos 

e vizinhos locais para arrecadar os móveis e materiais necessários, quinta-

feira, dezoito de março daquele ano iniciamos a confecção do primeiro 

uniforme do CEDEC (Creche Escola Deus é conosco), saiu meio grosseiro, 

mas era o que sabiam fazer no momento, na sexta feira, dia seguinte, 

dezenove de março, foi alugado um local específico para a inauguração dos 

trabalhos e sábado, dia vinte pela manhã, foi realizada a Assembléia Geral de 

Fundação da Organização Não Governamental, PASES. 

Engajaram-se durante todo o dia após a assembléia, em pintar, lavar e 

montar toda a estrutura para a inauguração na próxima segunda feira, dia vinte 

e dois. 
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No domingo, as costureiras entregaram os primeiros quarenta conjuntos 

de uniformes, o que nem foi suficiente para o número de crianças matriculadas 

no decorrer da semana. 

Enfim, na segunda-feira, vinte e dois de março, as 7:00 horas da manhã, 

estavam reunidos em assembléia novamente os membros empossados na 

diretoria, voluntários e as quarenta e duas crianças da CEDEC. 

A tarde foi de pura emoção e alegria, fogos tomaram conta dos céus do 

INCRA 9 e muitas outras pessoas compareceram a Festa de Inauguração do 

PASES pois queriam mesmo ver como foi possível, em apenas sete dias, que 

aqueles “sonhadores” que acreditaram juntos naquele sonho, tinham 

conseguido mesmo aquela peripécia. 

O objetivo do PASES é oferecer a criança, ao adolescente, as mulheres, 

as famílias, ao idoso e a população excluída de bens e serviços, programas 

que os promovam e proporcionem condições para exercerem a cidadania, 

fortalecendo o vinculo entre as famílias, elevando a qualidade de vida, através 

das atividades de educação, capacitação para o desenvolvimento e 

disseminação do conhecimento. 

Contam com as parcerias: Escola Classe Lajes da Jibóia (sendo 

parceiros na Educação Integral e Complementação Escolar); CECOSAL – 

Centro Comunitário São Lucas (na Educação Infantil); CDI – Comitê de 

Democratização da Informática (com os aparelhos de informática, telefonia, 

impressão e capacitação dos educadores sociais de inclusão digital; BB Educar 

da Fundação Banco do Brasil entre outros colaboradores: Supermercado 

Quintino, Clionaldo da Cenoura (produtor rural da região), PSF – Programa 

Família Saudável do Boa Esperança e o principal, nosso quadro de associados 

colaboradores são em 92% moradores da própria comunidade. 

O PASES iniciou com a contemplação no Programa SESC Mesa Brasil e 

a repactuação com todas as parcerias já mencionadas. E, hoje o PASES 

atende a toda comunidade com programas específicos para as determinadas 

faixas etárias. São eles: 

CEDEC – Creche Escola Deus É Conosco: atende 65 crianças de 6 

meses a 5 anos e 11 meses, em um programa de educação infantil integral no 

regime de apoio socioeducativo em meio aberto, de modo que as crianças 

passam o dia entretidas em atividades pedagógicas, culturais, de esporte e 
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lazer. São orientadas por educadoras e monitoras e recebem alimentação e 

atendimento médico e odontológico, noções de higiene, entre outros. 

CRER SER – Complementação Escolar: Atende 25crianças de 6 a 13 

anos de idade, proporcionado educação complementar em horário contrário ao 

da escola pública, visando a formação moral, filosófica e ecológica, 

implementadas com atividades esportivas, de canto coral, música, informática, 

teatro, inglês, dança e apoio educacional. O objetivo principal desse Núcleo é 

proporcionar saúde, esporte, cultura, lazer e alimentação, assegurando aos 

educandos o direito a dignidade plena, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento ou constrangedor (ECA – Art.18) além de 

contribuir veemente com as ações de erradicação do trabalho infantil. 

Este Núcleo no momento encontra-se operando apenas com as crianças 

cujos pais ou responsáveis encontram-se impedidos dos cuidados diurnos com 

as mesmas. Devido ao espaço reduzido e a falta de educadores voluntários 

para outras áreas está operando apenas com as atividades esportivas, de 

informática e apoio educacional, porém estamos perto de conseguir um projeto 

de musicalização para os mesmos. 

SEMPRE ALERTA – Núcleo de Apoio e Assistência: O objetivo deste 

núcleo é interligar e estreitar os laços familiares oferecendo-lhes apoio e 

assistência em momentos difíceis diagnosticadas no seu dia a dia. As crianças 

são atendidas pelo CEDEC, enquanto os membros da família, desempregados 

ou em busca de capacitação profissional, são formados para o mercado de 

trabalho. A meta é oferecer cursos diurnos e noturnos, inclusive aos finais de 

semana com diversidade nas modalidades profissionais onde exista demanda 

disponível e afinidade dos mesmos. Também é realizado um trabalho de apoio 

as famílias através de encaminhamentos diversos e apoio alimentar.  

Em 2011 o PASES teve a parceriacom a Secretaria de Direitos 

Humanos que instituiu na comunidade Oficinas de Educação Popular e Direitos 

Humanos cujo produto final foi a instalação de um Núcleo Local, 50 atores 

sócias passaram pela formação. Na comunidade, após uma pesquisa realizada 

através de um Questionário Sócio Econômico são essas as áreas mais 

solicitadas: Teatro, Cinema, Técnicas Administrativas, Segurança, Cabeleireira, 

Manicure, Depilação e principalmente Corte e Costura, pois é uma afinidade 
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das mulheres e uma alternativa de gerarem renda em suas próprias casas. No 

momento nenhum curso esta sendo ministrado. 

E também, em 2011 foi ministrado o Corte e Costura Básico para 15 

mulheres, Bordado no Lacre para 15 mulheres e adolescentes, Alimentação 

Alternativa para 20 mães e educadoras sociais. O núcleo também conta com o 

apoio de duas assistentes sociais que desenvolvem o trabalho com as famílias, 

uma psicóloga e uma advogada, ambas voluntárias. 

Atividades em funcionamento desde janeiro vigente: 

Projeto BB Educar de alfabetização de jovens e adultos, com 14alunos 

frequentes e Projeto 7 Bola – Escolinha de Futebol com 20adolescentes entre 

14 e 17 anos. 

MUB – Mulheres da Benção – Núcleo de Produção: Grupo 

de 28associadas que buscam a melhoria pela qualidade de vida, levando e 

trazendo informações sobre Direitos e Deveres nas vivencias do dia a dia, 

participando de Conselhos de Direitos Humanos e trabalhando a parte humana, 

social e independência financeira, gerando uma estrutura de produção voltada 

para o desenvolvimento de produtos artesanais de vestuário e decoração, 

resgatando técnicas tradicionalmente brasileiras.  

A partir da realização das primeiras produções e eventos o grupo almeja 

construir sua rede de articulação e assim proporcionalizar e fortalecer sua 

relação com o mercado de trabalho instituindo uma cooperativa.MUB SOCIAL: 

Programa de Alimentação Saudável:distribuí semanalmente bolsas de verduras 

atendendo 40 famílias locais. 

Carinhoso – Núcleo de Convivência para o Idoso: Tem por objetivo 

elevar a autoestima e a convivência em grupo dos participantes e futuramente 

oferecer um local tranquilo, bem equipado, com cuidadores, alimentação 

balanceada e controlada e fisioterapia (Projeto em construção). São oferecidas 

atualmente as seguintes atividades: escola de música, oficinas culturais e o 

Projeto Contadores de História, onde se tornam monitores nos núcleos CEDEC 

e CRER SER. E atende 10associados. 

 E em 2014, o PASES tem a parceria com o Projeto de Extensão da 

Universidade de Brasília, que realiza atividades aos sábados, com o objetivo de 

promover uma postura ativa e também coletiva, visando uma formação cidadã 

das crianças e adolescentes. 
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Para a realização desse trabalho foi implantado no PASES o objetivo, 

conforme seu Estatuto Art. 4º, da promoção do voluntariado. Os moradores 

locais tornaram-se os principais associados contribuintes fixos mensais e são 

eles quem mantém parte do projeto. Com o valor arrecadado mensal é 

promovido o desenvolvimento econômico e combate a pobreza, e gerado uma 

bolsa auxílio para as voluntárias dos núcleos CEDEC e CRER SER.  

Atualmente contamos com 14 voluntários fixos diários e 09 que revezam 

semanalmente em suas especificidades, mais em constância. Outras 

atividades são feitas regularmente como bazares, almoços beneficentes e rifas 

para a manutenção de contas mensais como telefone, água, luz, internet, 

combustíveis e aquisição de bens ou melhorias. 

Seu espaço físico hoje conta com a seguinte estrutura: 4 salas de aulas, 

2 salas dormitórios, 1 cozinha, 3 banheiros, 1 sala do Grupo de Produção 

MUB,  1 sala de reunião, 1 laboratório de informática com 10 computadores, 1 

sala da diretoria, 1 sala do administrativo, 1 sala para Berçário/Creche, 1 área 

verde para lazer, 1 área para eventos e reuniões. E, prevê uma nova 

construção para acomodar um projeto de musicalização e o Salão de Múltiplas 

Funções. 

O PASES conta com 14 educadoras voluntárias fixas e diárias, que 

recebem mensalmente uma Bolsa Auxílio de R$300,00 mensais, advindos de 

adesões de voluntários em sua maioria (95%) da própria comunidade. Também 

contamos com mais 19 voluntários em suas diversas especificidades. 

A maior dificuldade local é o “transporte”, pois se perderem um dos 

poucos horários da Linha 963, o único recurso é a Linha de Águas Lindas que 

transita na BR 070 em uma distância de aproximadamente 4 quilômetros. 

O número de beneficiários atendidos até dezembro de 2011 é de 358 

(trezentos e cinqüenta e oito) pessoas e 80 famílias. 

O número atual de atendidos é de 158 pessoas e 40 famílias. 

A meta é 250 atendidos e 65 famílias beneficiadas diretamente com o 

Programa Alimentação Saudável do MUB Social. Indiretamente, o PASES 

atenderá diretamente com o Projeto Agente Mulher – AGEM, aproximadamente 

480 moradores locais. 
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No segundo semestre de 2014, depois de um ano e meio na AASM, a 

professora Sônia me orientou a conhecer outro campo de atuação para ter uma 

melhor visão do projeto e sair do habitual. 

Com isso, ela nos apresentou diversos projetos, dentre eles o PASES. 

Gostei muito da instituição e resolvi encarar o desafio de um novo campo de 

atuação. 

As ações do Projeto ocorreram durante os meses de setembro, outubro 

e novembro. Todos os sábados saíamos por volta das 8h:00 da FE/UnB em 

direção ao PASES dando início as atividades por volta das 9h00.  

No dia 13 de Setembro de 2014, foi a nossa primeira saída de campo. 

Chegamos no PASES por volta das 9h:00. Fomos recebidas pela Ivone, que se 

apresentou e depois nós da UnB nos apresentamos. 

Logo, em seguida, ela nos apresentou o PASES, sua história, os 

projetos que lá são desenvolvidos e depois ela nos mostrou o espaço, onde 

acontecem as atividades. Esse primeiro dia foi mesmo para que nós nos 

conhecêssemos e ter uma interação com local, que iriamos desenvolver o 

trabalho ao longo do semestre. 

Ficou decidido que faríamos uma gincana. A metodologia utilizada foi a 

partir de uma Gincana Cultural trabalhar as temáticas: diversidade cultural, 

sustentabilidade, responsabilidade social e igualdade. Com o objetivo de 

desenvolver de forma lúdica e artística a conscientização solidária e cultural 

dos jovens e crianças. 

A Gincana teve 4 equipes, cada uma com um tema onde as provas 

foram desenvolvidas em torno dessas temáticas. As equipes foram definidas da 

seguinte forma: Equipe verde: Quando há respeito à diversidade, o 

resultado é a sustentabilidade, Equipe azul: Não fazemos por caridade pessoal, 

fazemos por responsabilidade social, Equipe amarela: Gigantes da natureza - 

diferentes na cor, iguais no sentimento e Equipe laranja: A diversidade cultural, 

nos faz brasileiros na real. 

No dia 20 de Setembro de 2014, ocorreu o primeiro encontro com os 

participantes, composto por crianças e jovens que tinham algum vínculo com o 

PASES. Desse modo, foi realizada apresentação entre os participantes e o 

grupo de trabalho para conhecer e estabelecer vínculo. Para tornar a 

apresentação mais interativa, foi realizada dinâmica com tintas, a fim de 
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despertar, também, nos educandos a importância do respeito à diversidade e 

solidariedade.  

Além disso, a apresentação serviu para apresentar o projeto que iríamos 

realizar, bem como saber dos interesses e necessidades deles, para melhorar 

a nossa proposta de trabalho. Após a realização da apresentação e troca de 

experiências e conhecimentos com os participantes, foi realizada a leitura do 

livro “Uma Joaninha Diferente” que por meio de conto, aborda a importância do 

respeito às diversidades e a necessidade de tornarmos mais solidários uns 

com os outros, para termos boa qualidade de vida.  

No PASES atuamos com crianças até adolescentes, já que no local são 

atendidas pessoas de todas as idades. Trabalhamos com diversos temas 

sociais presentes tanto na ES quanto na EP. As atividades realizadas eram 

jogos relacionados com os temas propostos. 

 

2.3 Análise das Ações Desenvolvidas nas Duas Experiências Pedagógicas 

 

Ao longo do trabalho desenvolvido, tanto na AASM quanto no PASES, 

foi possível notar os resultados deste trabalho. 

Um grande exemplo que podemos citar é uma maior união entre os 

participantes das associações. Não somente os alunos da UnB contribuíram 

para que acontecesse efetivamente o projeto, mas a própria comunidade. 

Apesar das dificuldades encontradas, o trabalho foi de grande valia. 

Através dos projetos foi possível notar a aproximação e importância da ES e da 

EP. 

Em suas ações, a AASM e o PASES integram a economia solidária à 

educação popular trabalhando com práticas de valorização do sujeito. 

Ao longo do projeto, se fez presente a cooperação dos estudantes da 

UnB em conjunto com moradores e participantes das associações em busca de 

objetivos comuns. Assim, segundo Arroyo e Schuch: 

Economia popular e solidária é aquela que acrescenta o 
desafio de, também como fator de desenvolvimento, ser 
germinada, brotada de dentro para fora, de baixo para cima, 
aberta para o mundo, mas com identidade própria, que possa 
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estabelecer um diálogo em que o eixo é o equilíbrio, a 
distribuição a justiça. É a economia que se estabelece a partir 
da associação, da cooperação, da comunhão, tanto entre 
indivíduos para a constituição de empreendimentos coletivos 
como entre empreendimentos para obter saldos de 
competitividade, em estruturas em rede que também podem 
ser compreendidas como empreendimentos coletivos. Então 
começa a se difundir, a se misturar com valores com os quais a 
economia atual não dialoga. A Economia popular e solidária, 
para ser sustentável, tem também que se propor a ser avaliada 
pelos indicadores sociais. Não se pode avaliar o sucesso da 
economia apenas pelo PIB, ou pelo saldo da balança 
comercial, é necessário avaliá-la também pelo número de 
meninos na rua, pelo grau de escolaridade da população, pela 
expectativa de vida. (ARROYO & SCHUCH, 2006, p. 63) 

As ações desenvolvidas nas comunidades foram relevantes para a 

construção da solidariedade entre seus membros, com a busca de uma 

aproximação entre os que se fizeram presentes na associação. 

 Segundo Silva e Silva, “...possibilidade de se cooperar para o bem de si 

e de todos, melhorando a vida de todos, junto com a própria vida. O sujeito 

solidário mostra a competência de pensar em si, no outro e no mundo.” (SILVA 

E SILVA, p.6) 

Unidos pelos mesmos ideais e desprovidos de qualquer interesse 

próprio, objetivando apenas o bem comum, através da educação popular 

praticamos a solidariedade. 

Na AASM, o grupo vivenciou os princípios da solidariedade no trabalho 

realizado na Associação Atlética de Santa Maria quando abriu espaço para o 

diálogo e permitiu a troca de idéias e experiências. Fato que gerou a 

construção de um plano de trabalho, realizado por meio das oficinas manuais e 

intelectuais. Todas as oficinas foram elaboradas com a participação de todos 

os discentes. No caso, o grupo foi subdivido conforme as possibilidades e 

qualidades de cada integrante.  

Também tivemos a oportunidade de aprender com os alunos que 

participavam do curso. Muitos trouxeram conhecimentos adquiridos em suas 

vidas. Na oficina de artesanato, por exemplo, era passado um trabalho manual, 

mas nem todas as pessoas faziam da mesma forma, pois cada uma 

personalizava com suas idéias, com o seu gosto, e assim o individual 

contribuía com o exercício do coletivo. As idéias eram compartilhadas e o 

grupo se apropriava para aperfeiçoar os trabalhos manuais.  
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Nas aulas de reforço os alunos necessitavam de aulas mais dinâmicas. 

Recomenda-se na academia que o professor inove suas metodologias 

pedagógicas para poder compartilhar o seu conhecimento os alunos. O 

professor deve compreender os meios e formas de como construir o 

conhecimento coletivo e esquecer a idéia da competitividade entre os alunos, 

pois, vivemos em sociedade. Partimos do princípio de que somos responsáveis 

pela felicidade do nosso próximo.  

Paulo Freire nos faz refletir com sua imensa sabedoria quando disse que 

sempre devemos ter a humildade de aprender e ensinar. Portanto, o professor 

sempre aprenderá com seus alunos. Aprenderá a superar as dificuldades da 

vida e enfrentá-las com vontade a partir do engajamento com o trabalho. Deve 

também defender as causas e direitos das comunidades mais desfavorecidas 

financeiramente e contribuir com a diminuição das desigualdades sociais.  

O ambiente de trabalho na associação é muito amplo e oferece muitas 

oportunidades para qualquer pessoa que quiser engajar no trabalho.  

O trabalho deve ser mais intenso na comunidade. Entende-se que a 

comunidade não vê, ainda, a associação como parte de suas vidas. Eles 

precisam perceber que, além de se beneficiarem com os trabalhos ali 

oferecidos, eles devem se engajar no trabalho para fortalecer o ambiente e 

construir um ciclo que renovará as forças de trabalho.  

O que não pode acontecer é o desestímulo, a falta de persistência e de 

esperança no trabalho realizado. Cada estudante que passa deixa a sua 

contribuição para os demais que continuarão ou para os futuros integrantes da 

comunidade que atuarão na associação.  

A AASM está crescendo aos poucos, e mesmo que somente 3, 4 ou 5 

pessoas da comunidade permaneçam ao final de um semestre inteiro, serão 

estas que irão continuar o trabalho e que irão divulgar para as outras pessoas 

da comunidade.  

A democracia, a solidariedade e a autonomia foram valores que foram 

constantemente lembrados e colocados em prática durante os trabalhos 

pedagógicos, e surtiram resultados positivos. Como toda educação é um ato 

político, o local onde se encontram os educandos, suas visões de mundo, suas 

histórias de vida e sobrevivência implicaram no primeiro momento em 

estranhamento. Mas com o desenvolvimento dos trabalhos, ficou constatado 
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que é preciso humanizar o currículo e as práticas pedagógicas dos docentes, 

pois o cotidiano dos alunos, e das famílias presentes na associação nos 

possibilita essa transformação.  

Tivemos dificuldades no começo e o grupo precisou de orientação, mas 

mesmo assim os alunos seguiram em frente e tomou conta dos trabalhos de 

sábado com oficinas e aulas de reforço. O grupo poderia ter se doado mais, 

mas dada as circunstâncias, as dificuldades, o grupo trabalhou e concluiu as 

atividades do semestre.  

Espera-se que as atividades prossigam no próximo semestre. Os alunos 

que pretendem permanecer no projeto de economia solidária se identificaram 

com os moradores e com o trabalho realizado. A comunidade está aguardando 

a volta da UnB para dar mais vida à associação.  

Objetivando alcançar as sugestões de melhoria propostas pelo Grupo de 

Trabalho de Santa Maria, faz-se necessário que os alunos participantes do 

projeto estejam nivelados em relação à teoria do Projeto de Economia 

Solidária, que as atividades propostas sejam reavaliadas de acordo com a 

realidade da comunidade e por fim é imprescindível o planejamento prévio de 

todas as atividades que serão desenvolvidas nos próximos períodos letivos.  

Já o PASES como uma instituição social, nos proporcionou, um exemplo 

de que o mundo precisa de pessoas que se dediquem com amor e carinho às 

outras pessoas que não têm as mesmas oportunidades que todos. Essas 

pessoas são compreendidas como humanas, que usufruem da solidariedade 

como princípio no seu dia a dia. E o que o sentimento amor, sempre guia-nos 

para estarmos junto as crianças, construindo conhecimentos de cidadania e 

outros valores. 

A Gincana da Solidariedade no PASES foi uma experiência boa. Como 

avaliação, vimos que a presença das crianças era grande no começo e aos 

poucos foi sendo reduzida. O tempo foi curto, visto que não deu tempo de 

fazermos todas as provas planejadas. E em relação as temáticas, não 

conseguimos trabalhar todas elas. Porém, foi proporcionado as crianças 

momentos de muita diversão e alegria. 

O grupo da UnB conseguiu fazer o que fosse ao seu alcance pelas 

crianças que iam todos os sábados. Trouxe muita colaboração e doações ao 
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PASES. E com simplicidade, mas com muita dedicação e cooperação de todas, 

o grupo encerrou o semestre com êxito e propostas de voltar o ano que vem. 

A nossa participação no PASES foi uma experiência da práxis, naquilo 

que temos como princípios, de Economia Solidária e educação popular.  

Por fim, agradecemos a oportunidade que a Ivone nos proporcionou no 

PASES, o grupo UnB está grato pela disponibilidade dela em nos ajudar no que 

fosse possível e pela sua contribuição, com suas palavras boas e cheias de 

amor e paz que nos transmitia tranqüilidade e segurança no que fazíamos. 

Toda a vivência dos projetos na universidade trouxe grandes 

contribuições para meu modo de pensar a educação. 

Nesses quatro semestres as experiências foram enriquecedoras, pois 

estivemos em duas comunidades muito diferentes com demandas distintas. Em 

cada uma das comunidades aprendemos coisas significativas, principalmente 

para minha formação como Pedagoga. 

No decorrer dos Projetos trabalhamos com pessoas de diferentes cursos 

o que conta muito para a vida profissional, pois ninguém trabalha separado de 

outras áreas de conhecimento. E, também, contribui para o intercâmbio de 

conhecimentos com essas outras pessoas e nos ajudou a saber lidar com as 

divergências de opiniões. 

Nas comunidades, assim como na escola, os docentes precisam 

respeitar os saberes de seus alunos na ação com a sociedade, discutindo os 

problemas por eles enfrentados. Assim como, explicar-lhes a razão de alguns 

conteúdos que são ensinados na escola ou não. 

Ensinar exige respeito à autonomia do ser discente, respeitando todos 

aqueles que estão ao redor, independente do espaço em que se está inserido. 

A educação intervém no mundo; pois através de decisões e experiências 

que vão ocorrendo, a autonomia passa a ser trabalhada nas pessoas, 

amadurecendo-as a cada dia. Por isso, lecionar exige tomar decisões e saber 

valorizar os seres, pois todos fazem parte da construção da aprendizagem. 

Escutar é um processo muito importante dentro do ensino-

aprendizagem. É preciso escutar pacientemente, atentamente e criticamente o 

outro, e somente depois dar ao outro o retorno de suas palavras. Assim, 

ocorrerá uma troca efetiva de informações. 
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A EP não é apenas uma transmissão de saber. O professor tem o papel 

de proporcionar a criação e produção de conhecimento em seus alunos. Algo 

construído coletivamente. 

Sendo assim, tanto na ES quanto na EP nos deparamos com uma forma 

de organização ligada ao coletivo. Com isso, as relações sociais devem ser de 

cooperação e coletivismo. 

Há várias relações existentes entre EP e ES. Como, por exemplo, o fato 

de ambas se constituírem através da luta do povo. A luta contra a opressão; 

buscando novas formas de construção de relações, tanto na procura de um 

trabalho mediado entre homens como também em atividades educativas, com 

a valorização das experiências cotidianas em busca de uma escolarização que 

vejam sentido. 

Com uma educação visando a libertação, a EP busca não apenas 

desenvolver o campo cognitivo, mas busca também desenvolver o campo 

social e o campo político. 

Neste sentido, a ES pode ser um importante aliado para que além do 

entendimento sobre o processo de desvalorização do mais pobre, as pessoas 

vejam e procurem novas formas de economia que fuja da regra do capital. 

A bagagem cultural do educando, assim como sua história e seus 

costumes, são importantes componentes que o professor deve conhecer sobre 

seus alunos para melhor ensiná-los. É nessa bagagem cultural e nos costumes 

do dia-a-dia que se constitui os sujeitos como pertencentes a determinada 

sociedade ou a determinada cultura. 

Assim sendo, a ES também pode ajudar as pessoas que não se sentem 

abraçadas pelo capitalismo. Sistema esse que é competitivo, onde os mais 

fortes se fortalecem cada vez mais e os derrotados são cada vez mais 

oprimidos. 

A ES e a EP constituem-se importantes concepções para uma educação 

que preze pelo respeito ao próximo na construção de um sujeito solidário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As experiências vivenciadas nas associações foram de extrema 

importância para minha formação pedagógica visto que a Educação Popular e 

a Economia Solidária são importantes para uma educação mais humanizadora 

e solidária. 

Contudo, as ações educativas nas comunidades só foram possíveis a 

partir de reflexões sobre os temas (EP e ES). 

Sendo assim, com as experiências vivenciadas neste trabalho, 

percebemos ser possível o desenvolvimento tanto social quanto econômico da 

comunidade por meio da Educação Popular relacionada aos princípios da 

Economia Solidária. 

A partir da identificação dos princípios da ES e da EP foi possível 

compreender o significado de cada uma e analisar melhor as experiências de 

campo com base na ES e na EP; e, com isso discutir e relacionar a importância 

da aproximação entre ES e EP que se faz não só na aproximação de ambas, 

mas, também, no trabalho conjunto. 

A experiência pedagógica como educadora social, me permitiu exercer a 

prática educativa fora da formalidade das escolas. Com isso, pude ampliar 

minhas concepções de mundo, de construção do conhecimento e do papel do 

pedagogo. 

Nota-se que, no ambiente de associação, o professor pode desenvolver 

diversas atividades desde que desenvolva nestas a solidariedade e a 

autonomia, para que assim os participantes da comunidade possam 

desenvolver-se. 

O trabalho trouxe as percepções de Economia Solidária e Educação 

Popular. Estes, são importantes aliados para a educação e, em especial, para 

o trabalho em comunidades pois orientam as ações através de suas teorias. 

Durante todo o percurso do projeto nas comunidades, a relação ensino-

aprendizagem se mostrou presente. Essa experiência me modificou enquanto 

educadora e ser humano. 
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Contudo, compreendi que pequenas ações podem tomar grandes 

dimensões; afetando, assim, toda a sociedade. E, com isso, podemos 

transformar o mundo. 

 

 

 

  



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 3 

Perspectivas Profissionais 
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PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

 

Chegar ao final do curso de graduação em Pedagogia é contemplar com 

grande satisfação a concretização de um sonho. Neste momento, vem à mente 

os anos dedicados a alcançar esse objetivo. Contudo, o conhecimento 

adquirido e as amizades conquistadas fazem sentir que tudo foi válido. 

Além do sentimento de realização, nesse momento trago também o peso 

da responsabilidade de ser uma Pedagoga. Estar na área da educação me 

tornou uma pessoa mais humana e solidária. 

Consciente da importância do Pedagogo, pretendo usar as experiências 

adquiridas durante a minha formação na sociedade. 

Ao vivenciar o projeto de Economia Solidária e Educação Popular, as 

diversas experiências que tive me fizeram compreender a dimensão, o 

significado e a importância de uma educação libertadora. 

Procurando ser comprometida com o educando e sua realidade social 

desejo prosseguir na aquisição de conhecimentos, fazendo especializações e o 

que for relevante para complementar minha formação. 

Assim, busco uma educação de qualidade, onde o professor tem a tarefa 

de ser comprometido com as atividades que propõe aos seus alunos. Deve 

sempre buscar conhecer melhor seus educandos. 

Contudo, desejo, junto à educação, transformar realidades. Respeitando 

sempre o educando como detentor de saberes e experiências que devem ser 

levados em conta e respeitados. 

Minha expectativa maior ao concluir a graduação é colocar em prática 

todos os aprendizados e experiências em escolas públicas. Com isso, minha 

próxima meta é passar em um concurso público da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal. 

Até lá, pretendo trabalhar em ambientes escolares e não escolares, 

procurando sempre uma educação libertadora, que tenha valor a todos que 

fizerem parte do ambiente educativo. 
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APÊNDICE 

 

Diário de Bordo da Associação Atlética de Santa Maria (AASM) 

 

1° Semestre de 2013 

 

Partindo para a comunidade de Santa Maria, tivemos o primeiro 

encontro para conhecer o espaço que iríamos atuar. 

Neste encontro, andamos pela associação afim de conhecer o ambiente 

e nos reunimos com a Dona Amparo para ouví-la a respeito da comunidade e 

suas propostas para nossa atuação. 

Assim, nos dividimos entre os seguintes GT's: 

· Horta 

· Crochê 

· Divulgação 

· Artesanato infanto-juvenil  

· Reforço 

No dia, 11 de maio de 2013, o GT de Santa Maria se reuniu para fazer o 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas no dia 18 de maio de 

2013. Especificamente em cada subGT foi desenvolvido e acordado o seguinte:  

SubGT - oficina de crochê e SubGT – Reforço: Trabalharam em conjunto 

na criação de fichas de inscrições e confecções de cartazes para divulgação de 

suas atividades, com o horário fixo de 09:30 as 10:30hs;  

SubGT – Reforço: Como plano A estão preparados para receber os 

interessados e desenvolver suas atividades analisando previamente a 

necessidade de cada um. Conscientes da possibilidade de não haver 

demanda, estabeleceram como plano B fazer o registro dos possíveis escritos 

e continuar o processo de divulgação; 

SubGt – oficina de crochê: Como plano A, estão preparados para 

desenvolver as atividades, sem detalhamento maior de tal. Na falta de 

demanda como plano B cogitam trabalhar com o SubGT – reforço no processo 

de divulgação;  
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SubGT – Oficina de artesanato infanto-juvenil: Trabalhou na 

desocupação, limpeza e organização da sala disponibilizada para o 

desenvolvimento de suas atividades. A depender da demanda o SubGT se 

organizou de modo que a primeira etapa será separar os materiais possíveis de 

serem utilizados nas oficinas, logo, se preciso iniciará suas atividades com a 

confecção de chaveiros; 

SubGT– Divulgação: Confeccionou cartazes para a divulgação do bazar, 

propôs a confecção de panfletos em gráfica e continuamente faz o 

abastecimento da página em rede social.  

O GT Santa Maria acordou em sua maioria contribuir com o valor de 

2,00 reais para proporcionar um lanche coletivo no intuito de atrair a 

comunidade.  

No dia 18 de Maio de 2013, foi o primeiro dia de trabalho efetivo com a 

comunidade. Tivemos trabalhos com o reforço, artesanato e crochê. Como 

sempre fazemos nos reunimos para a conversa final às 11h e 30 min, 

aproximadamente, para partilhar o que fizemos e que pretendemos fazer. 

Foi-nos avisado que as novidades do grupo de trabalho estariam sendo 

passados pelo facebook.  

SubGT - divulgação estava planejando fazer uma oficina de garrafas 

decorativas. Tivemos uma conversa sobre os panfletos que estamos 

planejando fazer (Questões como: o que colocar? Como colocar?).  

SubGT - reforço teve nove alunos cadastrados. Foram quatro alunos 

para português, um pra matemática e um para inglês, e avisaram que também 

podem trabalhar com física e química de ensino médio.  

SubGT - artesanato infanto-juvenil teve uma aluna, acompanhada do 

irmão. Começaram o trabalho confeccionando chaveirinhos, no total dois 

chaveirinhos e começaram outro, enquanto conversavam para melhor 

conhecer a aluna, aproveitando para abordar temas da vida da mulher como 

nos foi pedido pela Dona Amparo.  

No dia 25 de Maio foi recebido GT do artesanato com as meninas, mais 

duas novas alunas. Ensinamos a elas a costura de mão na confecção de 

chaveirinhos. SubGT - crochê com mulheres também recebeu novas alunas e 

também foi ensinado a elas o ponto básico do crochê e dicas para a confecção 

de peças através deste.  
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SubGT - reforço, recebemos 6 alunos buscando reforço em Geografia, 

Português, Matemática e Inglês. Já estamos com 12 alunos inscritos nestas 

disciplinas e iremos entrar em contato com os mesmos para que eles 

continuem freqüentando as aulas de reforço.  

Iniciamos a aula às 09hs30min prosseguindo com o conteúdo didático 

que eles estão vendo em sala de aula. Encerramos às 10hs30min, anotando o 

conteúdo de cada aluno para planejar a aula das próximas semanas.  

Na reunião final, nos foi apresentada a nova coordenadora, Kelyne, e 

apresentado pra ela os trabalhos já desenvolvidos na Associação Atlética de 

Santa Maria, assim como discutidas novas propostas de trabalho e 

organização do GT de Santa Maria.  

O grupo de Santa Maria não retornou à Associação Atlética no dia 01 de 

junho, pois houve o feriado do dia 30 de maio (corpus christi), onde a maioria 

dos alunos juntamente com a dona Amparo se comprometeram com outras 

atividades por causa do feriado prolongado.  

As atividades foram retomadas no dia 08 de junho.  

No dia 08 de Junho de 2013 foi dada continuidade nas tarefas 

desenvolvidas como: crochê, artesanato e aula de reforço. Alguns alunos das 

aulas de reforço faltaram. Foi observada uma dificuldade matemática em uma 

das alunas que participam do projeto.  

Definimos a data da nossa galinhada, a hora, o valor e a quantidade de 

pessoas, que será no dia 13 de Julho de 2013. A aluna Fernanda ficou 

responsável pela elaboração do convite.  

No dia 15 de Junho de 2013, as tarefas realizadas foram as seguinte: 

SubGT - Horta: Hoje foi iniciado não apenas a idéia, mas de fato o 

trabalho na horta: fertilização e preparo do solo na lateral da AASM. Serão 

plantadas mudas de cebolinha, cominho, pimenta, arruda entre outras.  

SubGT - Crochê: A equipe finalizou a confecção dos ingressos da 

galinhada que será promovida para a comunidade da Santa Maria. Além disso, 

o curso de crochê deu segmento com duas professoras e três alunas.  

SubGT - Artesanato: Continuação da confecção de vasos para flores 

feitos de garrafas de vidro e outras embalagens diversas. Participaram um 

grupo de oito mulheres. 
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SubGT - Artesanato infanto-juvenil: Com as crianças foi ensinada a 

confecção de desenhos de unha.  

SubGT - Reforço: Infelizmente, praticamente todos os alunos faltaram. 

Provavelmente pelo início da Copa das Confederações. Vieram dois alunos: 

um com duvidas em português e outro com duvidas em inglês.  

No dia 22 de Junho de 2013, as aulas de reforço, que aconteceram das 

09h 30 min às 10h 30min, contaram com a presença de 6 crianças. A grande 

maioria das crianças freqüentam o reforço com regularidade estão 

apresentando progressos nas matérias em questão.  

SubGT - artesanato infanto-juvenil realizou a confecção de chaveirinhos 

e enfeites para a festa junina/galinhada e contou com a participação de 4 

crianças.  

SubGT - artesanato, concluiu este sábado dia 22/06/2013 a oficina com 

garrafas e contou com a presença de 4 alunos, a partir do próximo sábado 

começará a produzir tapetes, já foi divulgada inclusive no facebook.  

Houve também a catalogação dos livros da Associação e uma proposta 

de jogos didáticos para serem feitos com as crianças do reforço depois das 

aulas (horário de 10h30min às 11h30min), que foi bem aceita pelo grupo.  

A oficina de crochê e tricô, este sábado, contou com a participação de 

uma aluna.  

Todos os GT’s participaram de uma reunião ás 11h30min. O principal 

tema discutido foi a realização da galinhada marcada para o dia 13/07/2013, os 

convites estão sendo vendidos por R$ 5,00.  

Foi sugerido que o grupo tentasse patrocínio para adquirirmos os 

materiais necessários para a galinhada.  

Por último foi acordado que os demais integrantes do grupo 

colaborassem com as oficinas da Associação trazendo materiais recicláveis.  

No dia 29 de Junho de 2013, o grupo da UnB chegou a Associação 

Atlética de Santa Maria por volta das 9 horas e 15 minutos, do dia 29 de junho 

de 2013 e iniciou o trabalho com a comunidade, cada um reunindo-se com seu 

GT.  

Ao fim da manhã, o grupo todo do projeto se reuniu às 11 horas e 40 

minutos, relatando o que foi desenvolvido no dia, descrito logo abaixo:  
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SubGT - Reforço estudou com uma aluna atividades de português. Ela 

mostra-se a cada dia melhor, a menina relatou até ter feito uma prova de 

geografia, e ter quase certeza de ter acertado tudo.  

Havia também uma menina que ainda apresentava muita dificuldade na 

leitura, então a pessoa que da as aulas de reforço para ela levou historinhas 

com o intuito de despertar o interesse na leitura.  

Dona Amparo ofereceu-se a ir às casas das crianças para saber o que 

houve, do motivo de não terem ido para aula de reforço, e para incentivá-los a 

ir novamente.  

Contudo a própria Amparo disse que não da pra ajudar alguém que não 

quer ser ajudada. Disse que a comunidade precisa acordar, que tem que correr 

atrás das coisas, aproveitando as oportunidades, e falou que na tarde daquele 

sábado iria realizar uma reunião com os pais dos meninos do futebol, falando 

que iria chamar mais a atenção da comunidade.  

Após a fala da líder comunitária, um dos componentes do grupo relatou 

a necessidade de juntar a comunidade com a escola, localizada perto da 

comunidade. Outras participantes do grupo falaram que colocaram cartazes na 

escola, divulgando as aulas de reforço.  

SubGT - Artesanato infanto-juvenil trabalhou nas paredes, com enfeites 

na sala, decorando-as.  

SubGT - Crochê realizou a construção de tapetes. Como o tempo foi 

curto, o grupo disse para os participantes da comunidade que levassem os 

materiais para terminar o tapete em casa.  

SubGT - Horta, disse que ela está mostrando resultados positivos, 

avançando. Durante a semana com a solicitação da Dona Amparo junto a 

administração de Santa Maria foi enviado a Associação um pequeno trator que 

remove o restante do gramado, em contrapartida a composteira foi destruída. 

Hoje foi preparado o primeiro canteiro reaproveitando a terra da antiga 

composteira, dividindo com garrafas pet com água e uma nova composteira 

para o adubo com resto de alimentos.  

Após os relatos dos trabalhos desenvolvidos no sábado, por volta de 

meio dia e quinze, o grupo foi embora da Comunidade de Santa Maria.  
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No dia 06 de Julho de 2013, foi o sábado em que terminamos de nos 

organizar para a galinhada. Ainda ficaram pendências para o próximo sábado, 

mas a maior parte já está encaminhada.  

Nesse sábado em especial vieram poucas crianças, já que muitas 

escolas tiveram festa de São João. Então ao invés das atividades normais 

(reforço, artesanato, crochê) as pessoas se dedicaram à organização da 

galinhada.  

SubGT - artesanato infanto-juvenil terminou a decoração da associação 

com a ajuda de pessoas que normalmente dão aulas de reforço e com uma 

aluna.  

Enquanto algumas outras pessoas foram aos supermercados de Santa 

Maria pedir doações. Para isso elas entregaram uma lista com o que será 

necessário para galinhada, dessa forma o mercado que poder contribuir já 

sabe o que pode ser doado.  

SubGT - horta foram transferidas as primeiras mudas para o canteiro, 

um dos grandes objetivos do GT é a aplicação pedagógica e interdisciplinar na 

matemática e na leitura com uma metodologia a ser combinada, já se pensa 

também na criação de novos canteiros em outros pólos. O próximo objetivo é a 

ampliação dos canteiros e formas de manutenção, novo plantio e a colheita.  

Na reunião final foram dados informes sobre a galinhada: No final foram 

criados 4 grupos para o evento de sábado. Ficou acordado então que todos 

ajudariam em uma área: na cozinha, na recepção, na organização/decoração 

ou nas oficinas e, ainda, multiuso/apoio. E, também, que no próximo sábado 

faríamos o máximo possível para chegar cedo na associação para ajudar com 

as pendências.  

No dia 13 de Julho de 2013, realizamos uma galinhada na Associação 

Atlética de Santa Maria. Para a realização, os alunos doaram materiais como 

frango, arroz, temperos, descartáveis, refrigerante, etc. Canjica também foi 

vendida por se tratar de uma época com realizações de festas julinas. Assim 

como a doação de materiais, atividades também foram divididas para a 

organização do evento, sendo necessário parar os trabalhos dos sub-GTs.  

Durante a manhã, deixamos expostos os trabalhos que foram realizados 

durante nossas atividades no local. Estes também foram vendidos para 

contribuir com a Associação. Também realizamos brincadeiras com as 
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crianças, oferecendo brindes para os participantes (também comprados pelos 

alunos). Os participantes do projeto também participaram da brincadeira.  

A comunidade não esteve muito presente no local, pois a maioria optou 

por comprar a Galinhada e comer em casa. Porém, tiveram contato com as 

atividades realizadas pelos integrantes através da exposição dos resultados na 

entrada do local. Muitos moradores inclusive achavam que a Associação 

estava desativada. Algumas alunas foram até as casas para vender ingressos 

e divulgar o trabalho da Associação.  

 

Proposições de Melhoria deste semestre – 1°/2013 

 

Nossas proposições de melhoria para este semestre foram uma 

divulgação mais intensa das atividades a serem realizadas no próximo 

semestre. Entregar mais panfletos, manter a página do facebook atualizada, 

visitar as residências, aumentar o trabalho que foi iniciado no semestre, para 

isso será necessário que o próximo grupo tenha grande comprometimento com 

as atividades. tenha grande comprometimento com as atividades. É necessário 

que se reserve uma equipe para fazer uma espécie de marketing da 

associação, para que consiga levar mais pessoas para a instituição. Podem-se 

aproveitar os jovens que participam do futebol para começar a atingir a 

comunidade também através deles, pois tanto eles, quanto amigos e 

conhecidos podem saber o que acontece na associação.  

A sala de informática foi totalmente restaurada e agora têm bancadas 

próprias para o uso dos computadores. Os computadores antigos foram 

substituídos por novos computadores, os alunos têm bancos para se 

acomodarem da melhor forma. A oportunidade de iniciar uma oficina de 

informática é imensa e ficou facilitada com a reforma da sala de informática.  

As aulas de reforço devem ser mais bem planejadas para atingir um 

número maior de alunos que precisam aprender mais em sala de aula. Uma 

sugestão é a criação de uma oficina de leitura, pois observamos no decorrer do 

semestre que as crianças e jovens atendidos não possuem o hábito da leitura o 

que dificulta a interpretação de textos e os enunciados das questões.  

A Associação já possui livros de literatura que estão à disposição da 

comunidade, falta apenas mais empenho por parte desta e incentivo das 
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parcerias. É importante que se trabalhe no reforço outras metodologias 

educacionais. Como também, temáticas voltadas ao exercício da cidadania. 

Isso por meio de jogos pedagógicos, onde os alunos aprendam os diversos 

conhecimentos a partir do lúdico expresso nas práticas das brincadeiras. Cabe 

esclarecer que eles ficam a semana inteira na escola e quando chega o final de 

semana estão exaustos e necessitando de descanso.  

O espaço da brinquedoteca também deve ser mais utilizado para atingir 

mais as crianças e adolescentes com questões que eles vivenciam no dia-a-

dia, como a violência e a sexualidade. Mostrar vídeos e elaborar aulas 

dinâmicas com foco nos problemas sociais da comunidade.  

A comunidade sente falta do bazar da associação. A realização de 

bazares beneficentes com mais frequência é um meio muito útil de divulgar as 

atividades ali oferecidas. É necessário também abrir um espaço para doações 

de objetos para o bazar, tornando possível uma maior atração para ele.  

O grupo de trabalho propõe o planejamento de novas atividades para um 

melhor desenvolvimento do projeto, como por exemplo, trabalhos com uma 

abordagem de autogestão da Associação e principalmente dos moradores da 

região. Percebeu-se a necessidade de trabalhar com a comunidade os 

princípios da Economia Solidária.  

Cabe ressaltar que durante o período letivo não tivemos contato direto e 

efetivo com a comunidade o que impossibilitou a identificação das 

características e necessidades desta população e construção de um plano de 

trabalho voltado para essas carências. Sendo assim, a nossa principal tarefa é 

estabelecer contato com a comunidade a fim de construir um trabalho mais 

efetivo e condizente com os princípios da economia solidária. Para tanto, faz se 

necessário a implementação da mentalidade de economia solidaria em todo 

grupo com reuniões e afastando a desordem que se faz com a ideia de 

voluntariado e parcerias, na qual a associação assuma seu papel em abraçar a 

comunidade a se tornar autogestionária. 

No segundo semestre de 2013, iniciei o projeto 3 fase 2 e 3. 

Antes da atuação nas comunidades tivemos os encontros na UnB para 

melhor entendermos o projeto e a ES. E, com isso, escolhermos o campo de 

atuação. 
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Neste semestre, decidimos levar a diante o grupo de Santa Maria e este 

foi meu campo de atuação mais uma vez. 

O dia 14 de Setembro de 2013 foi o primeiro dia de encontro do GT de 

Santa Maria, começou com os participantes do grupo, que já haviam visitado o 

local anteriormente, apresentando a associação para os novos integrantes do 

GT. Depois disso iniciamos um debate sobre as atividades já realizadas no 

semestre passado e o que continuaria sendo ofertado. No decorrer do qual 

surgiram muitas ideias. 

Uma delas, era a de divulgar a associação com o que chamamos de 

“sábado animado”, com brincadeiras/ pintura de rosto/ cama elástica/ esporte/ 

comida para chamar as crianças. Espera-se que os pais venham trazer as 

crianças e com isso temos a oportunidade de conversar com eles sobre as 

reais demandas da comunidade. 

A princípio o "Sábado animado" seria realizado um sábado a cada mês, 

mas ainda não se chegou a uma definição quanto a isso. 

Outra idéia era de passar de porta em porta divulgando a associação e 

as atividades que são oferecidas por ela. Essa divulgação se daria 

principalmente nas proximidades da associação. Iriamos nos dividir em 5 

grupos, quatro deles sairiam para as ruas e fariam a divulgação entre os 

moradores. O grupo restante ficaria na associação, preparando material de 

divulgação, como panfletos, folders e faixas. 

Arrecadamos 48 reais e 20 centavos para ajudar com os gastos da 

divulgação. 

Com a ajuda dos integrantes do GT, foram divididos 5 subgt’s das 

funções que serão exercidas nesse semestre: 

- Reforço 

- Artesanato 

- Culinária 

- Esportes 

- Administração (apoio aos outros GT's) 

O resultado que é esperado para o próximo encontro no sábado dia 21 

de setembro, é que as atividades programadas sejam realizadas e que a 

comunidade possa conhecer e participar realmente das atividades ofertadas na 

associação. 
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2°  Semestre de 2013 

 

No 21 de Setembro de 2013, como de costume nos encontramos na 

UnB e seguimos até Santa Maria, a Dona Amparo já se encontrava lá junto 

com as mulheres do artesanato. Nós fizemos um círculo e sentamos, Dona 

Amparo trouxe um grupo que estava desenvolvendo um trabalho com as 

famílias dos dependentes, então eles se apresentaram e falaram um pouco do 

trabalho. Eles possuem o apoio do Conselho Tutelar e do Capes e 

desenvolvem o trabalho com as famílias dos dependentes porque é necessário 

que essas pessoas possuam um acompanhamento adequado para conseguir 

lidar com essa realidade de vida. 

Depois desse grupo, Dona Amparo nos presenteou com uma surpresa, 

uma dançarina de dança do ventre que fez 2 apresentações pra gente. Ao 

terminar essas apresentações, cada grupo se dividiu para conversar e decidi 

como faríamos o sábado animado, como cada grupo poderia contribuir com a 

realização desse evento. Pensamos em montar cartazes para divulgar esse 

evento, então foram confeccionados alguns cartazes que foram colocados em 

pontos estratégicos do bairro. Ao mesmo tempo em que os cartazes eram 

feitos, alguns componentes do grupo apoio junto com algumas outras pessoas 

de outros grupos fizeram a divulgação pelas quadras próximas. 

Então ficou decidido que no dia 28/09/2013 acontecerá o sábado 

animado, que terá brincadeiras, pintura de rosto, pipoca, pula-pula, cachorro 

quente e refrigerantes. 

No dia 28 de Setembro de 2013 o Grupo de Santa Maria promoveu o 

Sábado Animado, evento para chamar a comunidade, principalmente as 

crianças, para o projeto e para as atividades que serão desenvolvidas. 

As crianças que compareceram eram cadastradas para participarem do 

reforço escolar a partir de um diálogo em que os alunos do Grupo do Reforço 

perguntavam a idade das crianças, as matérias que têm facilidade e dificuldade 

e convidavam cada uma a participarem das atividades todo sábado lembrando 

a importância do aprendizado para o desenvolvimento da criança como 

cidadão. 
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SubGT - Reforço se uniu ao SubGT - Esporte que promoveu uma 

gincana para distrair as crianças que tiveram acesso a: pintura de rosto, leitura 

de histórias, cama elástica e diversas brincadeiras de grupo. 

SubGT - Cozinha serviu pipoca, cachorro-quente e refrigerante para 

todos os participantes, alunos e crianças da comunidade, garantindo o bom 

andamento das atividades. 

Percebemos que, apesar dos grupos – cozinha, reforço, administração, 

esportes – não estarem corretamente segregados no Sábado animado, todos 

os alunos tiveram uma participação significante em cada atividade aplicada 

junto às crianças. Os alunos estavam sempre atendendo a alguma demanda 

ou se divertindo com as crianças. 

Fomos surpreendidos com a presença de tantas crianças (de várias 

idades). Além disso, foi perceptível a satisfação das crianças em ter participado 

do evento, perguntaram se voltaríamos no próximo sábado e perguntaram se 

poderíamos ir embora mais tarde. 

Acredito que fizemos um ótimo evento principalmente se considerarmos 

que foi a primeira interação efetiva da nossa turma com a comunidade. O 

Sábado Animado serviu de experiência para podermos analisar o 

comportamento da comunidade e serviu de experiência para planejarmos e 

aprimorarmos os próximos eventos. 

O dia 5 de outubro de 2013 foi o primeiro dia para colocar em prática 

todas as atividades que foram programadas antes do sábado animado, evento 

proposto para a divulgação do projeto. Esse sábado foi decisivo para saber se 

teríamos o retorno da comunidade, para podermos dar continuidade de fato ao 

trabalho. 

Assim que chegamos à comunidade nos reunirmos para planejar o dia, 

enquanto esperávamos as crianças chegarem. Com a chegada delas foi dado 

início ao reforço escolar, que teve o resultado positivo, pois muitas crianças 

estavam com dúvidas e dificuldades. Decidimos então que o reforço escolar iria 

até a metade da manhã, e a outra seria destinada a prática de algumas 

atividades esportivas, como futebol e queimada. 

Ao final das atividades servimos um lanche para concluir o dia e tiramos 

fotos com as crianças para registrar o momento. Logo depois juntamos todas 

elas para reforçar o convite, para que eles voltem todos os sábados para assim 
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podermos dar continuidade ao projeto e desenvolver programas que façam 

diferença na vida das crianças que estão participando. 

No dia 19 de Outubro de 2013, o trabalho do reforço foi feito de acordo 

com a demanda dos Alunos. Hoje foram atendidas sete crianças. As matérias 

estudadas são português e matemática. As crianças têm em torno de nove 

anos. A principal dificuldade em matemática é a soma, subtração, multiplicação 

e divisão. Já em língua portuguesa trabalhamos a escrita. Inicialmente nós 

passamos um texto para os alunos, de um tema bem fácil, para identificar 

como está a escrita. A partir daí aplicamos ditados para melhorar o 

desempenho das crianças. 

Enquanto eram trabalhado a confecção de um porta treco usando 

caixinhas de leite, com quatro crianças, foi feito um acordo de que cada sub-gt 

terá quarenta minutos para trabalhar com elas. 

No dia 26 de outubro de 2013 nos reunimos na Associação atlética para 

continuar os trabalhos planejados para o projeto, no entanto as atividades 

dependem da demanda das crianças que comparecem à associação. Nesse 

dia foram somente cinco crianças e com elas foram desenvolvidas atividades 

com de reforço escolar, algumas atividades de recreação ali mesmo na 

associação e artesanato. Também foram apresentados ao grupo dois rapazes 

do ensino médio que estudam ali mesmo em Santa Maria e seriam integrados 

ao projeto. 

Assim que chegamos à comunidade as crianças já estavam no 

esperando e assim foram iniciadas as atividades programadas pelos grupos de 

reforço escolar, artesanato e esportes. O primeiro grupo a realizar as atividades 

foi o reforço escolar. No qual, foi de muito proveito, pois havia muitas crianças 

com dificuldades e problemas com a escola, em vista que com o final do ano 

muitas precisam de notas para passar para o próximo ano letivo. Desse modo, 

precisam realmente da ajuda que as aulas oferecem para aprenderem. 

O grupo seguinte foi o artesanato, onde as crianças aprenderam e 

brincaram, mexeram com jornal e fizeram uma espécie de porta lápis. Depois a 

vez, era do grupo dos esportes, no qual programaram brincadeiras em sala de 

aula mesmo, pois o sol estava muito quente para irem a quadra de esportes. 

As brincadeiras se resumiram a dança das cadeiras com música e a 

brincadeira de elástico. 
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Além disso, os integrantes do SubGT - Administração e apoio fizeram 

divulgação nas residências próximas à associação, para tentarem alcançar 

pessoas que não conheçam o projeto ainda e a economia solidária, para uma 

maior participação e envolvimento com o projeto perante a comunidade. Porém 

os sucessivos feriados aos sábados têm prejudicado a consistência do projeto, 

talvez isso explique porque têm comparecido poucas crianças mesmo as 

atividades sendo divulgadas repetidamente a cada encontro. 

No dia 09 de Novembro de 2013, demos continuidade as atividades do 

reforço escolar. Nesse dia tivemos a presença especial de uma aluna do 

reforço, a qual estava aniversariando no dia. 

Enquanto ocorriam as atividades do reforço, o Sub GT do Esporte 

organizou uma festa surpresa para comemorar o aniversário. Com uma 

pequena contribuição de cada aluno da UnB pudemos proporcionar um 

momento festivo compartilhando um delicioso bolo. 

Porém as atividades não acabaram por aí, após as comemorações, a 

aniversariante foi ensinada em como reutilizar o material da festa, como balões, 

velas etc., que serão aproveitados na sua festa com seus familiares. 

 

Proposições de melhoria deste semestre - 2°/2013 

 

Neste semestre fizemos as proposições de melhoria por GT's: 

SubGT - Esporte: 

De acordo com o desempenho das atividades podemos nos integrar 

melhor com a realidade da comunidade e definir dessa forma pontos que 

devem ser melhorados para que o objetivo do projeto seja de fato alcançado na 

Associação de Santa Maria. 

· Deve ser estipulado um planejamento esportivo que realmente integre 

a comunidade e faça com que ela participe assiduamente das atividades; 

· O esporte deve ser melhor relacionado com o tema proposto de 

Economia Solidária, pois tivemos pouco tempo pra criar um laço efetivo entre a 

prática de esporte e a participação da comunidade com os projetos de 

Economia desempenhados; 
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· O espaço físico da Associação é muito bom e deve ser melhor 

aproveitado. Deve ser feito uma avaliação das salas e uma definição efetiva de 

onde as atividades deverão ser desenvolvidas; 

· Outros esportes podem ser oferecidos com o mesmo sucesso que o 

futebol obteve. O que podemos observar é que o futebol teve uma grande 

aceitação por parte da comunidade e dessa forma foi possível criar times que 

participam de competições, etc. A ideia é tentar implementar outros esportes, 

buscando obter o mesmo sucesso. 

SubGT - Reforço: 

O reforço escolar foi adotado como estratégia para atrair a comunidade. 

Os pais trazem os alunos para o projeto e conhecem a economia 

solidária. 

A média de frequentares do reforço é 4 a 6 alunos e as principais 

matérias estudadas são Português e Matemática. 

Como sugestão para esse e outros projetos fica a necessidade de 

conhecer melhor a necessidade dos alunos e melhorar o planejamento para 

acompanhar com regularidade as dificuldades deles. 

A principal dificuldade encontrada é que o perfil dos alunos é muito 

variado. As idades e as dificuldades deles são diversas, isso faz com que o 

ensino seja praticamente individualizado. Além disso, a participação da 

comunidade ainda é bastante tímida, é necessário aumentar as ações para 

atraí-la. 

Outra sugestão é uma integração maior com as escolas que as crianças 

estudam. Sabendo que matéria eles estão estudando e suas dificuldades, já 

podem ser preparados exercícios com antecedência de acordo com o perfil do 

grupo. 

Com relação à economia solidária pode ser feito um trabalho com as 

crianças sobre o que é a Economia Solidária. Por meio de jogos, teatro, 

fantoches, ou qualquer outra se mostre didática para mostrar às crianças que 

pode ser criada uma economia livre e justa como uma forma alternativa de 

produção e consumo. 

SubGT - Artesanato: 

O artesanato vem apresentando um bom desempenho em seus 

trabalhos. 
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Porém, podemos propor melhorias como: 

· Criação de um espaço para as oficinas. 

· Criação de um dia para "grandes oficinas de artesanato" Exemplo: "o 

dia do artesanato", um dia voltado para desenvolver trabalhos manuais, seja 

para venda, uso próprio ou para alguma data em especial, articulando com os 

diversos sub gt's. 

· Criação de uma data voltada para a exposição dos trabalhos feitos. 

Notadamente, essas proposições serão de grande valia para um melhor 

desenvolvimento do grupo de trabalhos artesanais. 

 

1° Semestre de 2014 

 

No primeiro semestre de 2014, iniciei o projeto 4 fase 1. 

Neste semestre também atuei na AASM. 

No dia 12 de Abril de 2014 foi o nosso primeiro dia na Associação 

Atlética de Santa Maria (AASM), chegamos por volta das 9h e 15min. Fomos 

para uma das salas da associação. Já nos tinha sido avisado que a Amparo 

não iria poder nos receber nesse dia. 

Então, fomos conhecer o espaço enquanto algumas ideias eram dadas, 

depois nos reunimos novamente na sala. Dividimos os grupos para diários de 

bordo e compartilhamos as ideias para todo o grupo. 

São elas: 

- Trabalhar com a horta 

- Divulgação na comunidade, usando o grupo de percussão (Tambores 

de Darcy) 

- Organizar os livros que estão na associação 

- Noções de informática. 

No entanto ainda estamos dependendo do que a comunidade espera, e 

das demandas que a Amparo nos colocar. 

No dia 26 de Abril de 2014, todos os alunos se concentraram na sala 

principal,a espera da líder da associação (Amparo). Com a chegada da 

mesma, foi iniciada uma simples apresentação, e, em seguida, uma discussão 

de ideias e sugestões do que se pode fazer para ajudar a associação: 

Aula de reforço em contabilidade e matemática; 
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Feira para expor obras de artesanato – “Feira de Economia Solidária” 

Planejamento e elaboração. 

Preparo e venda de Galinhada; 

Teatro de Rua; 

Leitura de livros para a população; 

Reabilitação e cercamento da horta; 

Então foi formada uma roda de discussão, onde foram fechados 3 

grupos: 

- Reforço de Contabilidade/Matemática e Reforço para crianças 

- Feira, teatro de rua e mala do livro 

- Horta 

Por fim, ficou decidido que tanto o grupo de reforço para crianças quanto 

o de reforço de contabilidade/matemática trabalhariam juntos, bem como os 

grupos da feira e do teatro de rua/mala do livro. 

Quanto ao tangente do grupo da Horta, fora acordado que, para a 

próxima semana fossem tragos ferramentas para a limpeza da área. Além 

disso, Amparo informou o que é mais demandado da horta: 

Cheiro-verde 

Tomate 

Pimenta 

Alface 

Rucula 

Pimentão 

Mandioca 

Banana 

Quiabo 

Manjericão 

Menta/hortelã 

No dia 10 de Maio de 2014, chegamos a associação por volta das 09:15 

e fomos diretos para a sala conversar sobre o que cada grupo deveria fazer 

naquele dia, os subgrupos do GT de Santa Maria, reforço escolar, horta e 

organização da feira executaram suas respectivas atividades a todo vapor. O 

grupo da horta fizeram a limpeza do terreno o qual o mato já tomava conta, 

colocando a mão na massa literalmente. 
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SubGT - reforço se apresentaram alguns alunos na qual tiveram sua 

aula, neste dia apenas adultos apareceram.  

SubGT - organização da feira iniciou o trabalho de elaboração do Projeto 

da feira a ser apresentado a administração da cidade, juntamente com a 

terracap. Colando os objetivos, e o que se deseja alcançar com a realização 

desta. 

Por fim, todos se reunirão novamente para a sala principal e todos 

expuseram as suas atividades feitas no dia. 

No dia 17 de Maio de 2014, nos dividimos em subgrupos para realizar as 

demandas acordadas anteriormente.  

SubGT - reforço ficou em uma sala aguardando os alunos interessados 

em receber algum tipo de ajuda, não apareceram muitos alunos. Foram 

trabalhados conteúdos de matemática e um aluno participou de uma oficina de 

origamis. 

SubGT - feira se reuniu em uma das salas e terminaram de preparar o 

projeto e o planejamento. Para o próximo encontro será trabalhado teatro de 

rua. 

SubGT - horta, uniram-se para capinar, limpar e organizar. O avanço na 

horta foi bom, a área de compostagem ficou pronta e foi construída uma 

mureta. 

A última atividade realizada foi uma reunião no fim do turno, discutimos o 

que seria feito no próximo encontro e o que havia sido feito no encontro atual.  

Esse sábado, em especial, teve uma peculiaridade que foi a chegada de 

novos colegas vindos do extinto grupo dos Sábados de Alto Paraíso, cada um 

encontrou uma atividade em um dos subgrupos e logo todos estávamos 

entrosados. 

No dia 31 de Maio de 2014, tivemos os seguintes acontecimentos: 

SubGT - reforço: 

- Apresentação das crianças: 7 crianças presentes, 3 adultos presentes. 

Perguntamos seus nomes e em qual matéria eles precisavam de reforço. 

- Divisão das crianças: foram divididos em 2 grupos; um grupo reforço 

para inglês e o outro de matemática. Ajudamos nos deveres de casa e tiramos 

dúvidas. Tabuada revisada com as crianças e depois um momento livre de 

diversão. 
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- Grupo de adultos: aula de reforço de contabilidade introdutório, aula de 

reforço de contabilidade comercial, ajuda na resolução de exercícios. 

SubGT - horta: 

- Realizaram a preparação da terra para o plantio, adubo. 

- Mexeram na compostagem. 

- Plantaram: rabanete, orégano, cebolinha e cheiro verde. 

SubGT - teatro: 

- Dia 28 ficou chamado como sábado animado que será o encerramento 

e envolverá todos do projeto. 

- Neste dia realizarão as seguintes atividades: 

1) grupo de percussão que vai ficar passando chamando a comunidade 

pro teatro. 

2) o teatro de rua. 

3) brincadeiras com as crianças. 

Obs.: Realizaram uma reunião de como será esse dia e elaboraram as 

atividades acima. Ensaiaram o roteiro do teatro de rua e organizaram a banda 

de percussão. 

No dia 07 de Junho de 2014: 

SubGT - reforço: 

- Havia apenas 3 crianças presentes para receberem o reforço em 

matemática e inglês. As crianças foram auxiliadas nos deveres de casa e 

esclareceram as dúvidas com os componentes do grupo. 

SubGT - horta: 

- Realizaram a preparação da estrutura para a horta suspensa, que será 

composta por ervas, utilizando na sua estrutura garrafas pet; 

- Trouxeram sementes de: erva doce, aipo, abobrinha, pepino, 

beterraba, agrião e rabanete; Também trouxeram mudas de alface, tomate 

cereja e cebolinha. 

- Mexeram na compostagem, e fizeram o plantio das mudas; 

SubGT - teatro: 

O grupo do teatro de rua trouxe tambores e outros instrumentos 

musicais para ensaiar a percussão. Realizaram o ensaio durante toda a 

manhã. 
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Os encontros seguintes foram na Universidade de Brasília (UnB) para 

relatar o que foi feito no decorrer do semestre. 

 

Prática Pedagógica no Projeto Assistencial Semente de Esperança 

(PASES) 

2° Semestre de 2014 

No segundo semestre de 2014, depois de um ano e meio na AASM, a 

professora Sônia me orientou a conhecer outro campo de atuação para ter uma 

melhor visão do projeto e sair do habitual. 

Com isso, ela nos apresentou diversos projetos, dentre eles o PASES. 

Gostei muito da instituição e resolvi encarar o desafio de um novo campo de 

atuação. 

As ações do Projeto ocorreram durante os meses de setembro, outubro 

e novembro. Todos os sábados saíamos por volta das 8h:00 da FE/UnB em 

direção ao PASES dando início as atividades por volta das 9h00.  

A metodologia utilizada foi a partir de uma Gincana Cultural trabalhar as 

temáticas: diversidade cultural, sustentabilidade, responsabilidade social e 

igualdade. Com o objetivo de desenvolver de forma lúdica e artística a 

conscientização solidária e cultural dos jovens e crianças. 

A Gincana teve 4 equipes, cada uma com um tema onde as provas 

foram desenvolvidas em torno dessas temáticas. As equipes foram definidas da 

seguinte forma: 

· Equipe verde: Quando há respeito à diversidade, o resultado é a 

sustentabilidade! 

· Equipe azul: Não fazemos por caridade pessoal, fazemos por 

responsabilidade social 

· Equipe amarela: Gigantes da natureza - diferentes na cor, iguais 

no sentimento.  

· Equipe laranja: A diversidade cultural, nos faz brasileiros na real. 

No dia 13 de Setembro de 2014, foi a nossa primeira saída de campo. 

Chegamos no PASES por volta das 9h:00. Fomos recebidas pela Ivone, que se 

apresentou e depois nós da UnB nos apresentamos. 
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Logo, em seguida, ela nos apresentou o PASES, sua história e os 

projetos que lá são desenvolvidos. 

Depois ela nos mostrou o espaço, onde acontecem as atividades. As 

salas de maternal, jardim I e II, espaço do projeto Sete Bolas, o refeitório. Esse 

primeiro dia foi mesmo para que nós nos conhecêssemos e ter uma interação 

com local, que iriamos desenvolver o trabalho ao longo do semestre. 

No dia 20 de Setembro de 2014, ocorreu o primeiro encontro com os 

participantes, composto por crianças e jovens que tinham algum vínculo com o 

PASES. Desse modo, foi realizada apresentação entre os participantes e o 

grupo de trabalho para conhecer e estabelecer vínculo. Para tornar a 

apresentação mais interativa, foi realizada dinâmica com tintas, a fim de 

despertar, também, nos educandos a importância do respeito à diversidade e 

solidariedade.  

Além disso, a apresentação serviu para apresentar o projeto que iríamos 

realizar, bem como saber dos interesses e necessidades deles, para melhorar 

a nossa proposta de trabalho. Após a realização da apresentação e troca de 

experiências e conhecimentos com os participantes, foi realizada a leitura do 

livro “Uma Joaninha Diferente” que por meio de conto, aborda a importância do 

respeito às diversidades e a necessidade de tornarmos mais solidários uns 

com os outros, para termos boa qualidade de vida.  

Cabe esclarecer que durante o dia foram utilizados: uma historia infantil 

e a dinâmica das tintas, para proporcionar momento lúdico, mas, 

principalmente para inserirmos algumas noções sobre os temas que iríamos 

trabalhar durante a gincana. Desse modo, reconhece-se que tais materiais 

foram de grande valia para o nosso trabalho pedagógico. Por fim, no final da 

manhã, foi realizado lanche comunitário, e depois uma despedida, destacando 

aos participantes que a gincana iria começar na próxima semana. 

No dia 27 de Setembro de 2014, ocorreu a Festa da Primavera do 

PASES qual contribuímos com utensílios descartáveis e colaboramos com a 

barraca da pipoca e do milho.  

Primeiramente, nosso encontro pela manhã teve uma roda de conversa 

sobre a temática da festa com as crianças e, em seguida, fizemos uma oficina 

de tangram com elas onde ao final de tudo construímos um cartaz coletivo com 



77 
 

as figuras montadas pelas crianças a partir do tangram. E após o almoço, 

contribuímos com a festa. 

Apenas algumas meninas decidiram ficar a tarde, duas foram embora 

12:00h. Vale ressaltar a conversa que a Ivone teve com todos após um 

desentendimento entre alguns do grupo por não quererem participar da festa. 

Ela destacou alguns pontos do Projeto e o nosso papel ali como estudante e 

futuras Pedagogas, ela falou sobre o compromisso, a responsabilidade e a 

importância do nosso engajamento nos eventos do PASES. 

Contudo, tanto as atividades pela manhã como a organização da festa a 

tarde foram gratificantes. Saímos todas felizes, nos divertimos muito! 

Infelizmente, ficamos decepcionadas por não ter participado da festa, pois 

nossa intenção era ir embora por volta das 18h:00min, porém o motorista da 

UnB não cumpriu o combinado e tivemos que ir embora às 16h:00min. 

No encontro do dia 04 de Outubro de 2014, ao chegarmos fomos 

recepcionadas pela Ivone, sempre muito atenciosa, nos informou que hoje não 

teríamos o momento com as crianças, pois iriamos discutir a gincana que será 

desenvolvida nos próximos sábados. Primeiramente lanchamos e logo depois 

sentamos para debatermos a organização da gincana. Resolvemos a 

quantidade de participantes e os dias que desenvolveríamos a gincana, e 

também decidimos quem se responsabilizava por cada equipe e quem ficaria 

na comissão organizadora. 

Por fim, a pedido da Ivone, tivemos um momento de conhecimento da 

candidata à Deputada Distrital Geralda Godinho que está contribuindo com a 

Instituição no Projeto Sete Bolas. 

No dia 11 de Outubro de 2014, demos início à Gincana. Primeiramente, 

fizemos a inscrição das crianças e jovens e depois dividimos as equipes. Cada 

equipe ficou com 10 componentes, contando com dois coordenadores 

(estudantes da UnB) e um representante da comunidade. Ambas as equipes se 

prepararam para o grito de guerra que foi realizado no final do encontro. 

Logo que todos terminaram a preparação do grito de guerra, tivemos o 

lanche. Após isso, a equipe organizadora deu início as apresentações do grito 

de guerra. Tivemos 5 juízes da equipe julgadora que após a apresentação de 

todas as equipes escolheu a Equipe Verde como vencedora. 
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A Ivone, logo, comunicou, que conseguiu um passeio ao cinema para a 

equipe vencedora do dia e, para a equipe vencedora no final ela conseguiu um 

acampamento em uma fazendo de três dias, qual será realizado em dezembro. 

Isso foi ótimo, porque estimulou as crianças e os adolescentes a se envolverem 

na Gincana. 

Destaca-se ainda que o primeiro dia de Gincana foi maravilhoso, o grupo 

ficou satisfeito com o sucesso qual, inclusive, repercutiu durante a semana no 

PASES. 

O encontro do dia 18 de Outubro de 2014, aconteceu a festa das 

crianças. A Ivone não pode comparecer, pois ela estava em um Congresso. 

Portanto, a realização da festa contou com nós da UnB e voluntários do 

PASES. A festa foi realizada no Salão Comunitário do condomínio. 

Ao chegarmos lá, alguns voluntários já estavam limpando o local. Nós da 

UnB, logo, nos propusemos a ajudar e terminamos por volta das 10:00 hrs a 

limpeza. A abertura da festa ficou com o grupo da Igreja da Aline e do Danilo, 

ambos voluntários da PASES, que dançaram e cantaram com as crianças.  

Nossa intenção para a festa foi dar continuidade a gincana, com isso, as 

equipes foram divididas e uma por vez cantou seu grito de guerra. Depois, 

tivemos duas provas: embaixadinha (meninos) e bambolê (meninas). Na 

primeira prova, cada equipe escolheu um menino para fazer embaixadinhas e 

quem fizesse por mais tempo ganhava. Já na segunda prova, foi a vez das 

meninas e quem ficasse mais tempo com o bambolê ganhava.  

A Equipe Laranja ganhou a primeira prova e a Equipe Verde ganhou a 

segunda. Todos que participaram das provas ganharam brindes. 

Depois disso, houve o momento de Louvor com o grupo da Aline e do 

Danilo. Eles cantaram músicas gospel e fizeram coreografias com as crianças. 

Esse momento foi de muita alegria e diversão, todas as crianças gostaram até 

mesmo nós da UnB dançamos e nos divertimos com as crianças.  

Por último foram distribuídos lanches para as crianças, como cachorro-

quente, bolo e doces. Infelizmente, apenas alguns adolescentes que foram não 

gostaram da festa porque acharam muito infantil. No entanto, a festa foi um 

sucesso com as crianças e todos nós encerramos a festa bastante satisfeitos. 

O encontro do dia 25 de Outubro de 2014, demos continuidade as 

provas Gincana. Para esse dia estava previsto: a apresentação do mascote e 
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da música - tema. Primeiramente, as equipes se reuniram para a confecção do 

mascote e o ensaio da música. Em seguida, foi servido o lanche. 

Após o lanche, a comissão julgadora chegou e demos início as 

apresentações. A primeira dela foi a do mascote e depois a da música. Cada 

equipe teria que utilizar nas suas apresentações o critério de relação com o 

tema da sua equipe. E a caracterização também valeu pontos.  

A primeira equipe a se apresentar foi a Laranja, ela trouxe como 

temática o futebol tanto no mascote como na música mostrando a diversidade 

através do futebol. A equipe Amarela mostrou a dimensão das diferenças 

humanas na apresentação da música e, quanto ao mascote fizeram um boneco 

gigante. A Azul mostrou a dimensão da responsabilidade social do mundo, 

trazendo um “Super Mundo” como mascote. E a equipe Verde mostrou a 

sustentabilidade fazendo um mascote de utensílios recicláveis, e apresentou 

uma música dentro da temática.  

Ambas as apresentações foram enriquecedoras, porém a Equipe Verde 

foi vencedora do mascote, da música e da caracterização. E como premiação 

eles ganharam um pacote batata Ruffles cada um e as demais equipes 

ganharam balinhas. 

No dia 01 de Novembro de 2014, iniciamos nossas atividades 

organizando o espaço do Salão Comunitário. Preparamos o ambiente para 

cada equipe, com seus respectivos mascotes. E, à medida que as crianças iam 

chegando, elas nos auxiliavam na organização e sentavam-se juntos nas 

mesas para brincar. Quando o local estava arrumado e enquanto as crianças 

brincavam numa das mesas, servimos o café da manhã. Quando estava 

presente um bom número de crianças de cada equipe, demos continuidade à 

atividade da gincana. 

Começamos então explicando como seria a primeira prova. Nela 

participariam duas duplas de cada equipe, que, estando a dupla unida por um 

barbante, teriam de correr pelo condomínio e trazer três objetos: uma pedra, 

um galho e uma tampinha de garrafa. Assim, a equipe teria duas duplas onde 

teriam que trazer seis objetos no total, dois de cada um daqueles já citados. A 

primeira dupla a chegar com os objetos ganharia a prova.  

Pretendíamos abordar a questão da união, cooperação, solidariedade, 

cuidado, atenção, saber procurar, conciliação, a questão do ganhar e perder e 
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entre outras questões. Ao aplicarmos a atividade, todos foram 

instantaneamente ao lado esquerdo do salão, onde fica o lixo. Lá há muitos 

resíduos no chão, embalagens, sacos de lixo, restos de obra, galhos secos e 

dentre outros. Com isso, a garotada também pode perceber, de forma indireta, 

que há muito lixo no chão do próprio condomínio, próximo ao local destinado a 

brincar. Nesta atividade quem conseguiu se sair melhor foi a equipe azul, 

chegando em primeiro lugar. 

A segunda atividade foi a da música, onde as coordenadoras sorteavam 

uma palavra e, um representante de cada equipe (que mudava a cada rodada) 

tinha de correr e bater na palma da mão da Sabrina caso soubesse uma 

música com a palavra sorteada, se o representante não soubesse teria de se 

virar e pedir ajuda do grupo. Essa foi com certeza uma das atividades mais 

legais, onde tentávamos trabalhar junto com a pressão dos outros grupos, 

tínhamos de ser rápidos, as crianças também tinham de lidar com a vergonha, 

saber a letra com o trecho da música, o grupo tinha de saber se comunicar. 

Essa atividade foi também muito competitiva, algumas crianças levavam 

muito a sério, mas como era uma atividade fácil então todas equipes 

conseguiram ponto, o que proporcionou também muita comemoração. Saindo-

se melhor a equipe laranja com mais pontos. 

Tivemos uma terceira prova que foi surpresa, a prova da maça, ao qual 

um representante de cada equipe teria de comer a maça o mais rápido 

possível. Nessa atividade, todos os integrantes torciam por sua equipe, mas 

aquela que conseguiu finalizar primeiro fora a equipe azul. 

Por último, dando o encerramento do dia fora anunciada que a equipe 

amarela ganhou pontos de caracterização, por estar melhor uniformizada. E 

deu-se início à distribuição de lembrancinhas. E, os meninos e meninas 

começaram a brincar e a ir embora enquanto preenchíamos uma ficha dada 

pela Ivone e arrumávamos o Salão. Encerrando-se assim o dia. 

No dia 08 de Novembro de 2014, infelizmente, não desenvolvemos 

atividades. O grupo ficou impossibilitado de ir, por não haver o transporte na 

UnB. E, no dia 15 tivemos o feriado da Proclamação da República. 

No dia 22 de Novembro de 2014, foram poucas crianças, até por que 

ficamos dois sábados sem ir e a Ivone também não estava presente para nos 

dizer se tinha comunicado às crianças que iríamos nesse sábado. 
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Então decidimos fazer atividades que não valeriam pontos para a 

gincana, pois não tinha componentes de todas as equipes. Desenvolvemos 

duas atividades, uma que trabalhamos da coleta seletiva e explicamos a eles 

que devemos reciclar e colocar os lixos em cada lixeira correspondente. A 

segunda consistiu em um abraçar o outro para tentar estourar um balão. 

A primeira atividade foi desenvolvida da seguinte maneira: uma criança 

ficava vendada e tinham cinco mesas com os nomes; vidro, plástico, metal, 

papel e orgânico, e assim a criança vendada pegava um objeto, adivinhava 

qual era o mesmo e era guiada pelos seus colegas até a mesa correspondente 

ao seu objeto. Foi uma atividade bem legal e acreditamos que todos 

absorveram o que foi transmitido a eles. 

Depois fizemos uma pausa para a realização do lanche. 

A segunda atividade mostrou que um colega tinha que ser solidário com 

o outro, pois precisava um da ajuda do outro para que pudessem chegar a um 

único objetivo, que era estourar o balão. 

E assim foi o nosso sábado com muita diversão e conhecimentos. 

O dia 29 de Novembro de 2014, foi o nosso último encontro no PASES. 

Nosso planejamento para o dia, era fazer uma festa de encerramento e premiar 

a equipe vencedora. Portanto, combinamos que cada uma do grupo levaria 

algo de comida ou bebida para a festa. 

Logo, que chegamos ao PASES fomos recepcionadas pela Ivone, que 

nos reuniu para discutimos o planejamento da Gincana. Pelo motivo de no 

último sábado não ter a presença das equipes e não houver nenhuma prova da 

gincana, ficamos sem saber como iriamos fazer a final da gincana. Mesmo 

porque neste último dia apenas 10 crianças estavam presentes. 

Ivone advertiu que deveríamos temos nos empenhado mais no 

desenvolvimento da gincana e também para o dia da festa e premiação das 

equipes. No entanto, compreendemos, que vários problemas estavam 

envolvidos, e entendemos que um grupo de trabalho deve contar com a 

coletividade sem ela não é possível fazer um bom trabalho em grupo. 

Como resultado dessa conversa com a Ivone, nos propusemos a fazer o 

que fosse possível. E decidimos que iriamos premiar todas as equipes. Essa 

premiação contaria com a contribuição de nós alunas da UnB para um passeio 
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ao cinema, pois a parceria que o PASES havia conseguido para o 

acampamento e os passeios para o cinema não deu certo. 

Por fim, nos organizamos para a realização de uma festa, mesmo tendo 

apenas 10 crianças. Duas do grupo ficou no PASES na preparação do 

cachorro-quente, pipoca e bolo enquanto que as demais foram para o Salão 

Comunitário recepcionar as crianças. 

No Salão Comunitário, uma parte do grupo ficou com crianças 

entretendo com brincadeiras, danças e músicas. A outra parte se predispôs na 

elaboração de lembranças para as crianças. Por volta das 11h:00min, fizemos 

o lanche com as crianças. 

O encontro foi encerrado com a entrega das lembranças e fotos. A 

Ivone, como representante do PASES, fez o encerramento com um momento 

de oração e agradecimentos. Sua fala foi emocionante, e terminamos o dia 

com muita alegria e amor. 

 


