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RESUMO:  
O presente artigo tem a finalidade de apresentar um dos trabalhos realizados pelo Corpo de 
Bombeiros da Brigada Militar de Jaguarão/RS. Este trabalho tem como objetivo apresentar a 
função educativa que é desenvolvida com a comunidade e o retorno que essa proposta de 
trabalho tem na construção do sujeito, além de apontar o processo de integração social e 
educativo dos participantes. A pesquisa inicialmente partiu do Grupo PET-Pedagogia na 
tentativa de aproximação com a sociedade civil e os órgãos governamentais na cidade, 
priorizando ações/atividades que tenham cunho educativo. A pesquisa foi desenvolvida em 
2011, com saídas a campo. Com a pesquisa pode-se concluir que o projeto desenvolve uma 
educação não formal, na qual crianças aprendem de maneira prazerosa, diferenciado da 
educação tradicional escolar. 
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RESUMEN: 
Este artículo tiene como objetivo presentar un trabajo realizado por el Departamento de 
Bomberos de la Brigada Militar Jaguarão / RS. Este trabajo tiene como objetivo presentar el 
papel educativo que se desarrolla con la comunidad y el retorno a esta obra propuesta es la 
construcción del sujeto, además de indicar el proceso de integración social y la educación de 
los participantes. La investigación originaria de la Pedagogía del Grupo PET-en un intento de 
acercarse a la sociedad civil y organismos gubernamentales en la ciudad, dando prioridad a las 
acciones y actividades que tienen una base educativa. La investigación fue realizada en 2011, 
con salida en el campo. A través de la investigación podemos concluir que el proyecto se 
desarrolla una educación no-formal en el cual los niños aprenden tan agradable, la escuela 
diferenciada de la educación tradicional. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem a finalidade de apresentar o projeto Bombeiros Mirins 

desenvolvido no município de Jaguarão/RS, bem como demonstrar qual a função educativa 

desenvolvida com a comunidade e o retorno que essa proposta de trabalho tem na construção 

do sujeito enquanto cidadão. Tendo como objetivo principal identificar o processo de 

integração social e educativo dos participantes, mapeando a realidade dos mesmos. 

O projeto acarreta mudanças no comportamento de seus participantes, pois eles 

passam a ter um melhor desenvolvimento interdisciplinar, obtendo mais responsabilidade, 

disciplina, motivação para o trabalho em equipe e a consciência de sua importância para a 

sociedade, desenvolvendo um trabalho de solidariedade. 

Desenvolvemos nossa pesquisa no período de junho de 2011, foram feitas saídas de 

campo, a partir delas obtivemos um maior contato com o grupo e com o espaço investigado, 

pesquisando as atividades desenvolvidas pelos mesmos. A entrevista foi o caminho 

metodológico escolhido uma vez que permitiu trabalhar com um maior número de 

entrevistados, de uma maneira bem informal. Foram utilizados recursos como câmera digital, 

onde foram registrados alguns momentos do grupo e o diário de campo que possibilitou fazer 

anotações consideradas relevantes para o trabalho. 

A escolha do tema se deve por tratar-se de um espaço pedagógico educativo não-

formal, pouco investigado em nossa região por educadores, sendo uma das ações do PET-

Pedagogia investigar tais espaços a fim de contribuir para a melhoria do IDEB do município 

através de parcerias e movimentos na direção da melhoria da qualidade da educação local e 

regional. O projeto, ora em tela, é desenvolvido por bombeiros já aposentados que atuam 

voluntariamente e buscam subsídios e capacitações que favoreçam o crescimento intelectual 

das crianças e jovens, fazendo com que todos percebam seu lugar, seus direitos e deveres, 

despertando a consciência e os atos de urbanidade e civilidade. 

Para fundamentar nosso trabalho partimos da definição de que a educação não se 

desenvolve apenas no ambiente escolar, pois a educação também acontece em outros espaços 

educativos, sejam eles formais ou não-formais.   

A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada 
principalmente pelas escolas e universidades. [...] A educação não-formal é 



mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. Os programas de 
educação não-formal não precisam necessariamente seguir um sistema 
sequencial e hierárquico de “progressão”. Podem ter duração variável, e 
podem, ou não, conceder certificados de aprendizagem. (GADOTTI, 2005 
p.2)  
 

Contudo a cidade de Jaguarão junto ao Corpo de bombeiros desenvolve um projeto 
que toda cidade educadora deveria executar, ou seja, reconhecendo que todo o conhecimento 
deve ser socializado e compartilhado. Pois, a cidade de Jaguarão nos oferece diversos espaços 
onde acontecem diversas modalidades de educação. Conforme nos diz Barda e Rios (2004, p. 
30-44): 

[...] toda a cidade é educativa, mas não educadora. A cidade será educadora 
quando reconhecer, exercitar e desenvolver, além de suas funções 
tradicionais (econômica, social, política e de prestação de serviços), uma 
função educadora, quando assumir a intencionalidade e a responsabilidade 
cujo objetivo seja a formação e o desenvolvimento de todos os seus 
habitantes. 

 

TRAJETOS PERCORRIDOS PELA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida junto ao Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, cuja 

abordagem principal se centrava em uma pesquisa qualitativa, que se deu no decorrer do mês 

de junho. Sendo assim cabe ressaltar que este espaço pesquisado desenvolve uma educação 

não-formal, uma vez que está fora dos muros da escola. E que demonstra claramente sua 

contribuição significativa na educação e formação desses pequenos cidadãos. Pois de acordo 

com Gohn (2006, p.5):  

A educação não-formal tem alguns de seus objetivos próximos da educação 
formal, como a formação de um cidadão pleno, mas ela tem também a 
possibilidade de desenvolver alguns objetivos que lhes são específicos, via 
forma e espaços onde se desenvolvem suas práticas [...]. 

 

Foram realizadas visitas junto o Corpo de Bombeiros, onde o grupo foi recebido por 

um dos organizadores, que mostrou a sala de aula onde são apresentadas as palestras 

destinadas aos participantes do projeto, apresentando a documentação do mesmo. Relatando 

das atividades realizadas com as crianças e mostrando fotos destas. Falou do projeto e de 

como as crianças adoram participar, relatando também que não é possível abrir um maior 

número de vagas devido ao fato de que o projeto possui poucos voluntários. Nesse mesmo dia 

não foi possível realizar nenhum tipo de observação com as crianças, pois elas foram 

dispensadas devido ao mau tempo.  

 Em outra visita, logo na chegada foram avistados os alunos, alguns estavam 

acompanhados de seus responsáveis, foi um momento para realização de uma conversa 



informal com os responsáveis, a respeito de quais mudanças eles têm notado no 

comportamento das crianças.  

Um dos pais nos respondeu: 

Minha filha tem nove anos de idade, entrou este ano no projeto e adora as 
atividades, é o único dia em que acorda cedo e que fica muito chateada 
quando não tem atividade ou não pode comparecer. Noto mudança de 
comportamento, ela parece estar mais disciplinada e uso o projeto como 
forma de castigo caso ela faça algo de errado não vai ao projeto ou ameaço 
retirá-la do projeto, e isso funciona muito bem. (Responsável 01). 

 

Em um segundo momento, foram observadas como são iniciadas as atividades, logo 

após foram apresentadas as crianças, onde foi possível um espaço para conversarmos com 

elas. As atividades deram seguimento na área externa do prédio, é notável a disciplina que o 

sargento solicita ao grupo. 

Foi realizada uma conversa informal onde os questionamos sobre o que achavam do 

projeto, se gostam, o que já foi aprendido e se já colocaram em prática suas aprendizagens. Os 

alunos de um modo geral responderam que adoram estar neste espaço, não pensam de forma 

alguma em sair, mesmo sabendo que só podem ficar até os doze anos, é nítido como 

demonstram que querem seguir carreira militar, todos apresentaram o desejo de ser bombeiros 

e alguns seguem os passos dos irmãos que já passaram pelo projeto. 

Sobre o aprendizado colocado em prática um dos integrantes relatou que: 

Minha cadela tava engasgada com um osso, coloquei ela no meu colo como 
se fosse um bebê, mas não funcionou daí peguei ela por traz e pressionei 
bem forte  três vezes ela vomitou e desengasgou. Usei o que aprendi nas 
aulas de primeiros socorros. (Aluno 01). 

 

Em uma outra visita, as crianças já estavam todas posicionadas e o sargento já estava 

fazendo a chamada. O motivo da visita foi para esclarecer algumas dúvidas sobre o projeto 

ainda pendentes e fazer o convite para que as crianças possam visitar a Universidade Federal 

do Pampa. 

 O sargento relatou que é de suma importância que as crianças tenham contato com 

este espaço, sendo que é a única universidade pública presente na cidade de Jaguarão. Elas 

demonstram ter grande interesse, pois elas têm momentos de discussão sobre que profissões 

pretendem seguir, além dos discursos debatidos no projeto de que a educação é fundamental 

para construir conhecimentos necessários para futura formação profissional. Ainda relata que 

a maior parte dos alunos não conhecem ou nunca estiveram em uma universidade. 

 

GADOTTI ressalta que: 



A educação é um dos requisitos fundamentais para que os indivíduos tenham 
acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade. Ela é um 
direito de todo ser humano como condição necessária para ele usufruir de 
outros direitos constituídos numa sociedade democrática. (2005, p.1) 
 

 As crianças que frequentam o projeto tiveram a oportunidade de conhecer a 

universidade, foram 34 crianças a esta visita. Além de conhecerem as dependências físicas da 

mesma obtiveram um momento de leitura na biblioteca da UNIPAMPA, onde a bibliotecária 

organizou-os em círculo sentados ao chão e disponibilizou aos mesmos um acervo de 

literatura infantil divino, onde as crianças escolheram e leram individualmente os livros de 

sua preferência, alguns socializaram sua leitura com os demais.  

Acompanhado a visita estavam os organizadores do projeto e bolsistas do grupo PET-

Pedagogia para sanar qualquer dúvida que as crianças tivessem, o grupo praticou leituras na 

biblioteca da universidade com os mesmo, sendo está bastante interessante, pois os alunos do 

projeto tiveram bastante atenção gerando discussões ao término da leitura. 

Foram questionadas sobre o que elas acharam da universidade e o que mais gostaram. 

De um modo geral todas disseram que gostaram muito. Alguns responderam o que mais lhe 

chamou atenção como: 

“Gostei muito da biblioteca, tem um monte de livros legais e a gente pode 
vir sozinha e eu gosto muito de ler” (aluna 2)  
“Adorei o banheiro ele é bem limpo, o do colégio é muito sujo e fedorento” 
(aluno 3) 
 “Gostei do laboratório ele é cheio de computador, pra a gente pesquisar” 
(aluno 4)  
 

 

Acervo particular de Danieli da Silva, 2011. Na biblioteca da UNIPAMPA. 



 

 

É de grande relevância essa interação entre espaço formal e espaço não-formal, pois 

ambos primam pela educação. Pois conforme nos revela Gadotti (2005) à educação não-

formal também é uma atividade organizada e metódica, mas porém ela é levada a um efeito 

diferenciado do sistema formal, ou seja, a educação não-formal é mais flexível em alguns 

aspectos. 

O tempo da aprendizagem na educação não-formal é flexível, respeitando as 
diferenças e as capacidades de cada um, de cada uma. Uma das 
características da educação não-formal é sua flexibilidade tanto em relação 
ao tempo quanto em relação à criação e recriação dos seus múltiplos 
espaços. (GADOTTI, 2005, p.2) 

 

   O coordenador do projeto ressaltou a relevância da visita dos alunos a este espaço 

formal de educação, uma vez que contribui para abrir novos horizontes em relação à 

educação. Sendo grato pela oportunidade da visita, ratificando a importância desses alunos 

terem contato com a universidade da qual poderão futuramente fazer parte. 

 

UM PROCESSO SOCIAL E EDUCATIVO NÃO-FORMAL  

 

Conforme define LA BELLE (1982) in: GADOTTI (2005) “educação não formal é 

toda atividade educacional organizada, sistemática, executada fora do quadro do sistema 

formal para oferecer tipos selecionados de ensino a determinados subgrupos da população”. 

 O projeto Bombeiros Mirins é desenvolvido na cidade de Jaguarão juntamente com o 

Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, foi criado em 15 de março de 2004 denominado 

como “Turma João Ronal Lopes” o grupo era formado por 17 meninos e 12 meninas. Portanto 

sua primeira turma formada foi em 2004 e completa em 2011 oito anos de funcionamento.  



 

Foto do acervo do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar Jaguarão/RS em 2011. 

Primeira turma formada em 2004. 

 

 

 Ter um projeto na cidade de Jaguarão com tamanha importância como no caso dos 

Bombeiros Mirins é de crucial importância, pois a cidade além de educar ela está se 

educando, a fim de que as pessoas que fazem parte desse grupo estão interagindo com a 

sociedade, contudo eles constroem um conhecimento indispensável enquanto cidadãos. 

Segundo Barda e Rios (2004, p.29): 

O conceito de cidade educadora implica a necessidade de realizar uma tarefa 
sensibilizadora, pois, por um lado, lembra aos cidadãos que é uma 
responsabilidade compartilhada fazer com que uma cidade seja mais 
civilizada, pacífica, democrática, justa e acolhedora e, por outro lado, lembra 
aos que exercem o poder político e a gestão de governo que nem todos 
possuem as mesmas responsabilidades, já que muitas das ações que estes 
apreendem têm consequências de caráter educativo. (p.29)  

 

 O projeto tem por objetivo principal trabalhar com crianças de baixa renda. Onde são 

desenvolvidos valores, para uma melhor convivência em sociedade. Os responsáveis pelo 

projeto primam pela responsabilidade, disciplina, trabalho em equipe e trabalham para que 

elas possam reconhecer-se como integrantes da sociedade onde essas trabalham junto com a 

comunidade local. Com relação à como ingressar no projeto, os organizadores não tem 

nenhum tipo de critério de seleção.  Dentre os participantes estão crianças do Centro de 

Atendimento Sócio-Educativo (Case), da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e 

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Que segundo relato dos 

responsáveis apresentam mudanças significativas na vida dos mesmos. Em relação ao 



uniforme, os coordenadores optaram por não fazer abrigo como os demais projetos, levando 

em consideração que as crianças de baixa renda não teriam condições de confeccioná-los. Ao 

ingressar no projeto cada criança recebe uma farda doada por um servidor dos bombeiros, que 

é diminuída adaptando-a de acordo com o tamanho da criança. Além de ser mais econômico 

para elas, torna-se mais significativo uma vez que a farda que eles usam foi usada por um 

bombeiro durante atendimento de diversas ocorrências. São desenvolvidas atividades dos 

diferentes setores, mas em menor escala, como prevenção de incêndios e acidentes 

domésticos, noções básicas de primeiros socorros, nós e voltas, trânsito, auto-bomba armar, 

ou seja, montar e desmontar caminhão para atendimento de ocorrência e outros que sejam de 

interesse dos mesmos.   

 

Foto de autoria de Danieli Dias da Silva, tirada em junho de 2011. Alunos do projeto se 

deslocando para parte interna do prédio do Corpo de Bombeiros. 

 

 Cabe ressaltar que são apresentadas palestras vocacionais com diversos seguimentos 

da sociedade, essas profissões são escolhidas pelos próprios alunos. Nesta primeira fase as 

crianças escolheram jornalista, veterinário, policial militar e federal. Eles também contam 

com a assistência de uma psicóloga voluntária. 

O projeto não se limita apenas na área física do prédio dos bombeiros, uma vez que as 

crianças realizam diversos passeios em diferentes localidades. Podendo citar a cidade de São 

Leopoldo, São Lourenço do Sul, Herval, Pelotas e Rio Grande (Cassino). Em alguns destes 

espaços eles conhecem os postos de policia dos bombeiros onde há uma integração com esses 

profissionais. 



 Posterior as atividades os integrantes realizam uma redação sobre o espaço visitado, 

para que assim os organizadores do projeto possam ter uma melhor noção do que ficou 

marcado para eles. Como incentivo à escrita a melhor redação ganha um “mimo”. 

 Pelo fato do projeto atender crianças com necessidades especiais, alguns alunos 

apresentavam dificuldades no processo de alfabetização, não sendo alfabetizados e outros 

com dificuldades de concentração. Mas após a inserção dessas no projeto muitos já 

apresentam uma capacidade maior de concentração e aqueles que não eram alfabetizados 

conseguiram se alfabetizar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Mediante a pesquisa desenvolvida e após a análise de nossas observações, podemos 

considerar que alcançamos nosso objetivo principal, averiguar como se desenvolve o ensino 

em um espaço não-formal e sua concretização na aprendizagem de seus educandos. 

Podendo assim concluir que o projeto Bombeiros Mirins desenvolve uma educação 

não-formal, onde as crianças aprendem de maneira diferente da tradicional escolar, o que 

instiga o aprendizado. Portanto este espaço, assim como outros espaços informais, contribui 

para tornar a cidade de Jaguarão uma cidade educadora, possibilitando aos integrantes acesso 

a informação, cultura, métodos e instrumentos de ensino diferentes das utilizadas nas escolas 

e também reforçando, com ensino complementar ao escolar. Conforme nos diz Barda e Rios, 

(2004 p. 31): 

[...] as cidades devem ser consideradas como verdadeiros espaços de 
aprendizagens, organizando, sistematizando e aprofundando o conhecimento 
informal que adquirimos dela espontaneamente na vida cotidiana, e ajudar a 
descobrir as relações e a estrutura ou estruturas que com frequência não se 
mostram diretamente perceptíveis. 
  

O que nos chamou atenção foi o fato de Jaguarão ser uma cidade de vários 

aposentados da corporação de bombeiros e de tão poucos se interessarem pelo projeto, se 

mais bombeiros se interessassem mais crianças poderiam estar inseridas no interior do 

mesmo. Pois os próprios bombeiros aposentados que organizam o projeto já relataram que 

têm vontade de acabar com o projeto, só não fazem isso porque as crianças não deixam, pois 

o trabalho desenvolvido com as crianças é muito gratificante para os mesmos.  

Além dos bombeiros a própria comunidade não colabora com o projeto, a falta de 

participação das pessoas poderia contribuir não só com este projeto, mas com outros espaços 

educativos. A falta de participação e colaboração dos cidadãos mostra que a população não dá 

valor a esses espaços, que contribuem para formação dos pequenos. 



 Portanto acreditamos que este trabalho colaborou para mudar nosso olhar para os 

diferentes espaços da cidade. Que podem e devem contribuir para nossa formação enquanto 

acadêmicas do curso Pedagogia.  
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