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Resumo 
Esta pesquisa pretende Compreender  os processos educativos extraescolares desenvolvidos 
pelo Grupo "Paixão de Cristo" na comunidade do Lageiro Grande em Santana do Ipanema - 
AL. Constatou-se que as ações desenvolvidas pelo projeto social do referido grupo estão 
inseridas na modalidade educativa extraescolar denominada por muitos autores desta área de 
educação não-formal, cuja terminologia é discutida na pesquisa A análise investigativa se 
concentra na pesquisa de campo, onde através da observação participante, buscou-se a 
interferência, a fim de obter melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem dos 
sujeitos envolvidos. 
PALAVRAS CHAVE: Educação Extraescolar, Igreja Católica, Comunidade do Lageiro 
Grande. 

 

 

 

ABSTRACT 
This research aims to understand the processes extracurricular education developed by the 
group "The Passion of the Christ" in the community of Grand Lageiro in Santana do Ipanema 
- AL. It was found that the actions taken by the social project of the group are incorporated in 
extracurricular educational modality called by many authors in this area of non-formal 
education, whose terminology is discussed in the search investigative analysis focuses on 
field research, where through the participant observation, we sought to interfere in order to 
obtain better results in teaching-learning of the subjects involved.  
KEYWORDS: Education extracurricular, Catholic Church, Community of the Great Lageiro.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa surge da experiência que travamos na coordenação do projeto social 

desenvolvido por um grupo religioso católico chamado “Paixão de Cristo, que por sua vez 

está inserido no movimento da Renovação Carismática Católica da cidade de Santana do 

Ipanema, no estado de alagoas. 

Entendemos que as ações desenvolvidas na prática social juntamente com o membros 

do grupo, apesar de não ocorrerem no âmbito escolar podem ser consideradas ações 

educativas no contexto extraescolar, uma modalidade da educação com vasto campo de 

atuação social. 

A partir desse contexto surge a seguinte problemática: Quais são as particularidades 

dos processos educativos extra–escolares desenvolvidos pelo Grupo “Paixão de Cristo”, na 

comunidade do Lageiro Grande em Santana do Ipanema –AL? 

As reflexões ao questionamento acima suscitado identificaram, entre outros 

elementos, que o grupo “Paixão de cristo” busca por meio de atividades que envolvem a arte, 

estimular e desenvolver as potencialidades e habilidades artísticas dos sujeitos em análise; 

visa por meio de sua práxis educativa a valorização da auto-estima, autonomia, criatividade e 

socialização do grupo em foco; visa também despertar o respeito ético e a responsabilidade 

social e cidadã, gerando possibilidades de inclusão dos sujeitos envolvidos em seu contexto 

sócio-cultural. 

Por outro lado, o grupo enfrenta sérias dificuldades em relação á falta de apoio da 

comunidade local, o que de certa forma, atrapalha o andamento das atividades realizadas; um 

de seus limites para o desenvolvimento das ações realizadas pelo grupo em questão é a falta 

de um financiamento necessário ás suas necessidades específicas.  

Pretendemos com essa pesquisa apreender os processos educativos desenvolvidos pelo 

Grupo “Paixão de Cristo” e suas particularidades na comunidade do Lageiro Grande em 

Santana do Ipanema. 

O processo metodológico exercido consiste além de uma revisão bibliográfica, a 

pesquisa de campo, a coleta de dados em que utilizamos diário de campo, textos, cópias de 

atividades construídas pelos sujeitos da pesquisa além de entrevistas semi-estruturadas 

realizadas com pais, professores e educadores do projeto. 
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Descrição do lócus de pesquisa 

 

Para situar melhor o campo desta pesquisa, partiremos do lócus onde germinou a idéia 

do projeto social do Grupo “Paixão de Cristo”.  

A comunidade do Lageiro Grande é considerada pela população da cidade como um 

bairro periférico, com altos índices de morte entre jovens, causadas pelo uso de drogas lícitas 

e ilícitas, roubos freqüentes, em sua maioria envolvendo menores (crianças e adolescentes), há 

também prostituição de jovens, adultos e até de crianças, que, ociosamente transitam em suas 

ruas. 

        

                             Foto 1- Parte da paisagem do Bairro Lageiro Grande. Arquivo Pessoal 

 

O grupo “Paixão de Cristo” é um grupo de teatro e oração que faz parte do movimento 

da renovação carismática católica e tem reuniões semanais na paróquia na qual o bairro 

territorialmente faz parte. 

Este grupo realiza uma encenação anual no período da semana santa, denominado: 

“Paixão de Cristo“ que tem seu ápice a encenação no referido bairro, sendo assim 

historicamente há 20 anos. O bairro é o palco, e as crianças que nele moram são as 

protagonistas do teatro. 

No ano de 2007, surge a idéia do coordenador: Adilson Jorge Maciel Santos de fundar 

um grupo Infantil com as crianças do bairro, com encontros semanais com duração de 2 

horas, procurando envolver a comunidade a partir de reuniões. 

Devido à ociosidade das crianças durante o horário em que não estavam na escola, 

surge a pesquisa com as mães das crianças para saber se alguma delas sabiam fazer algum 

tipo de artesanato e com a descoberta, houve uma proposta para aquelas mães formarem 
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pequenos grupos de 5 a 6 crianças durante algumas  tarde em suas casas, para ensinarem, o 

material foi entregue gratuitamente. 

No início as crianças eram motivadas a fazer o artesanato, pois sempre vendiam suas 

peças e ganhavam seu dinheiro, mas depois houve muitas desistências, porém continuaram a 

se deslocar de seu bairro até a sede, que fica bem no centro da cidade e por sua vez muito 

distante. O mais interessante é que uma mãe voluntária do projeto se disponibilizava 

semanalmente para trazer as crianças e participava ajudando, ficando até no lugar dos 

educadores quando faltavam. 

 

Foto 2 - Crianças fazendo artesanato no início do projeto na casa de uma mãe voluntária. Arquivo pessoal. 

 

As organizações comunitárias contribuem para antecipar a realização de 

pequenos sonhos, combatem anonimato social, reduzem os níveis de falta de 

identidade, comum nestes tempos globalizados, e constituem uma base 

solida para se formar verdadeiras democracias participativas. 

(PERNALETE, 2006, p. 24). 

 

Foi pensando na importância social deste trabalho que a coordenação do grupo abriu 

espaço para outras crianças do centro da cidade, que apesar de não serem excluídas 

socialmente sofrem de outros problemas de ordem psicológica, emocional, entre outros 

ocorreu uma mistura significativa de idades, grau de escolaridade e classes sociais distintas. 

A investigação aconteceu durante seis meses, através da observação participante, pois 

ora a pesquisadora participava exercendo o papel de educadora, ora só observava o desenrolar 

das ações e registrava tudo no diário de campo, por meio das entrevistas semi-estruturadas, 
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dos registros de fotos, cópia de atividades produzidas pelos educandos. Foi dessa forma que 

pudemos diagnosticar avanços e retrocessos neste trabalho sócio-educativo, bem como 

apresentar as análises e interpretações coletadas para responder a problemática lançada neste 

processo investigatório. 

Segundo Thiollent, (1985 apud BARROS & LEHFELD 2000), a pesquisa-ação é um 

tipo de pesquisa social com base em empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e 

os participantes das situações estão envolvidos  de modo  cooperativo ou participativo. 

As atividades são realizadas em dois dias semanais, na terça: acontece as orações do 

terço e outras, momentos de discussão de temas relativos a realidade dos educandos e aos 

valores morais, jogos lúdicos e educativos e outras atividades variadas de acordo com a 

necessidade do momento. Na sexta feira é destinada para as oficinas que já iniciaram após a 

intervenção da pesquisadora, onde são oferecidas cinco modalidades artísticas tear, desenho e 

pintura, terço, confecção e manuseio de fantoches e dança á disposição da escolha dos 

educandos que já freqüentam o projeto e também para outros que tenham interesse de 

participar. 

 A média de participantes varia entre 12 nas oficinas e 15 a 25 nas reuniões de orações 

e atividades lúdicas. A duração das oficinas é permanente, há freqüência semanal e na ocasião 

de muitas faltas acontece a exclusão das atividades. 

Segundo Libâneo (2005), a educação não formal pode ser considerada como 

atividades com caráter de intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação, 

implicando certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas. 

Partindo desse pressuposto, entendemos que o Projeto Social “Paixão de Cristo” nas 

atividades que desenvolve possui uma intencionalidade perceptível de que a formação cristã é 

cidadã, bem como o desenvolvimento das habilidades artísticas através do ensino de 

artesanato e o incentivo ao poder criativo através do desenho, da pintura, da interpretação de 

textos, na estratégia de apresentações de trabalhos escolares ou não.  

Quanto às relações pedagógicas, são claras na realização de atividades em grupo, no 

processo de socialização e integração das crianças entre si, nas descobertas que fazem nos 

momentos de correção mútua, nos questionamentos feitos, ora sobre os assuntos trabalhados, 

ora sobre assuntos pertinentes ao seu dia-a-dia.  

O grau de sistematização ocorre semanalmente com a realização da freqüência, a 

exigência de algumas produções requisitadas pelos educadores para serem feitas em casas, 

cumprimento do horário e fardamento para os que possuem, pois nem todos têm condições de 
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comprá-lo, no material solicitado para oficinas e no manuseio freqüente do terço para oração, 

bem como livros e jogos pessoais trazidos para serem partilhados coletivamente. Este fato nos 

revela que apesar de o espaço ser aberto para qualquer criança que tenha interesse há uma 

freqüência absoluta de crianças oriundas de famílias católicas, pois a identidade é católica, 

fato este que pode inibir outras denominações religiosas que queiram participar.  

 

As ações interativas entre indivíduos são fundamentais para a 

aquisição de novos saberes e essas ações ocorrem fundamentalmente no 

plano da comunicação verbal oral, carregadas de todo conjunto de 

representações e tradições culturais que as expressões orais contém. (GHON, 

1998, p. 104). 

 

As atividades coletivas desenvolvidas no projeto são diversas, cada semana tem uma 

proposta, mas não há um planejamento fixo, porém de acordo com as necessidades do 

indivíduo se constroem na prática. Há uma liberdade na escolha das atividades pelos 

educandos e no caso de não se identificarem com algumas delas, se negam a participar e 

ficam à vontade para participar como quiserem desde que não interrompam o percurso dos 

trabalhos. Segundo Ghon (1998, p.107) “é mais importante que saibamos escutar não apenas 

as falas, mas também os silêncios que acompanham ou interrompem aquelas falas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Desenho livre e espontâneo de duas crianças A e Y que demonstraram seu poder   criativo e 

originalidade. 
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 A figura 1 foi elaborada no momento do desenho livre, a caricatura de Jesus foi 

baseada a que estava no livro e a frase “procura-se” transmite a idéia de que Jesus precisa ser 

encontrado por alguém e que para tanto é preciso reconhecê-lo no retrato ou imagem de sua 

face, mas para facilitar a busca destaca uma de suas características como pista principal para 

quem  o encontrá-lo ter a certeza desta descoberta, a “ obediência ao pai”. 

Este protótipo de homem é para as crianças algo que marca seu conhecimento a cerca 

de Jesus e ao mesmo tempo a construção do seu raciocínio que revela a simplicidade da vida 

cotidiana.  

Quanto à afirmação de que Jesus nunca desobedeceu ao pai surge de um conceito 

oriundo da formação religiosa católica, pois as crianças fazem parte de uma família católica e 

tal ensinamento refere-se ao quarto mandamento: “honrar pai e mãe”. O fato de que segundo a 

história bíblica “Jesus” foi uma criança obediente aos pais da terra e também ao pai do céu, 

influencia significativamente nesta análise interpretativa da figura em questão.  

Ainda de acordo com Ghon (2008, p. 109) “A educação não deve apenas ser uma 

agência, uma socialização de conhecimentos, mas deve contribuir para a formação de 

capacidades para atuar e pensar de forma criativa, inovadora, com liberdade”. 

Durante as observações das ações realizadas no projeto percebemos alguns aspectos se 

assemelham com a escola e que se distanciam da percepção dos autores que alegam ser a 

educação não formal um espaço de espontaneidade, onde o interesse dos participantes emerge 

de acordo com suas necessidades e só freqüentam não porque são obrigados pelos pais, mas 

por que se sentem bem. De fato isso ocorre no projeto. As crianças vêem porque gostam e se 

sentem bem, nos referimos ao fato de ter certas exigências no cumprimento do horário e 

mesmo que a atividade acabe busca-se sempre preencher o tempo com diálogo, oração ou 

brincadeiras.  

Entre estas observações, evidenciamos os seguintes aspectos: a autonomia, a 

construção de valores, o incentivo à arte-educação e à socialização, a liberdade de escolha nas 

ações realizadas por todos os sujeitos envolvidos, flexibilidade e diversidade na metodologia 

empregada e também na faixa etária dos educandos. 

Quando uma criança que demonstrava ter o QI elevado, se destacava sempre com 

colocações de pessoas adultas e acaba por vezes atuando como um educador e fazia questão 

de explicar os coleguinhas determinado assunto surgido em debate, sempre tinha a liberdade 

de se expressar, aproveitando para chamar a atenção em alguns momentos e também 

participava melhor das atividades. Em outros momentos sempre surgia uma criança que 
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desejava coordenar a reunião ou a brincadeira, chegando a preparar até atividades solicitadas 

para alguns momentos, fato este que às motivava. 

Segundo ZATTI (2007), para que a educação promova no educando a autonomia, é 

essencial que ela seja dialógica, pois assim há espaço para que os participantes sejam sujeitos 

das suas ações e assumam responsavelmente sua liberdade e, com a ajuda do educador, possa 

fazer-se em seu processo de formação. 

No momento da pesquisa ação, algumas crianças em roda debatiam sobre o tema 

“respeito”, e após um breve diálogo entre educadores e educandos, que naquela oportunidade 

emitiram seu conhecimento prévio acerca do assunto, foi solicitado a eles que desenhassem e 

pintassem figuras que se relacionasse com o tema abordado. Em seguida houve um momento 

de apresentação dos trabalhos produzidos para as demais crianças presentes que faziam outra 

atividade e pararam para ouvir. Abaixo estão algumas construções feitas a partir desta 

orientação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2 e 3 - Desenhos construídos por três educandos sobre a temática: “respeito” em dia de atividade. 

 

Na figura 2, elaborada e pintada por três discentes, que socializaram entre si o tema e 

resolveram representá-lo com o seguinte quadro: o primeiro: dois personagens, um com o 

lápis na mão e o outro ao lado demonstrando o respeito que o aluno tem que ter com mo 

professor na escola, o segundo revela duas crianças brigando e faltando com respeito uma 

com a outra e por fim, o terceiro representa a mãe falando com o filho e ele não dando 

atenção, desrespeitando ela com desaforos. 
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Na figura 3, segundo os alunos que fizeram, durante a apresentação, afirmaram ser o 

desrespeito no trânsito, quando os motoristas não deixam os pedestres passarem e andam em 

alta velocidade. O segundo desenho de uma senhora sendo ajudada a atravessar a rua por uma 

criança, demonstra o respeito pelos mais velhos. O terceiro desenho mostra um casal brigando 

na praça demonstrando desrespeito um pelo outro.  

Segundo Antunes (2008, p. 116), “uma missão essencial, talvez a mais importante na 

vida de qualquer educador, é fazer dos conteúdos que transmite uma oportunidade para 

ensinar valores, levar seus alunos a perceber na matéria que aprende que o ser humano não se 

constrói apenas pelo saber, mas pela maneira como faz dos valores morais o fundamento da 

estrada a percorrer”.            

      Em um dado momento da nossa atuação, após um sorteio sobre a escolha de um 

tema chave para discussão, foi discutido sobre a “união” em que, além da discussão desta 

temática surgiram outros questionamentos e foi solicitado aos educandos  após uma breve 

explicação sobre a história em quadrinhos, uma história sobre  o assunto discutido, abaixo 

exposto: 

 

                             

 

 

                                     Figura 4 – História em quadrinhos construída por uma criança de 8 anos. 
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A figura 4 fala da importância de rezar antes de dormir para não ter pesadelo, visão 

passada por pais ou pessoas próximas desta criança, bem como alguns procedimentos comuns 

que a maioria das crianças tem, quando não gostam de alguém e querem distância, após a 

oração de perdão mudam-se as atitudes em relação ao convívio com o outro. 

O agir comunicativo dos indivíduos, voltado para o entendimento dos fatos e 

fenômenos sociais cotidianos, baseia-se em convicções práticas, muitas delas advindas da 

moral, elaborada a partir de experiências anteriores, segundo as tradições culturais e as 

condições histórico-sociais de determinado tempo e lugar. (GHON, 2008, p.104-105). 

     As oficinas de artes proporcionam à socialização entre os educandos e educadores 

favorecendo a auto- estima, o poder criativo e a descoberta de talentos entre outros benefícios 

que a arte pode trazer para o ser humano.  A Título de ilustração segue abaixo as fotos que 

retratam a realidade do dia específico destinado às oficinas:  

 

  Foto 3 - Criança fazendo artesanato na          Foto 4- Crianças fazendo desenhos na oficina de desenho e pintura 

  oficina do tear. Arquivo Pessoal.                    orientadas pelo educador. Arquivo Pessoal. 

 

Segundo Fernandez (1990), com o artesanato, a pessoa desenvolve habilidades com as 

mãos e, principalmente com o cérebro, descobre suas próprias aptidões, torna-se uma 

oportunidade de autoconhecimento e valorização das manifestações artísticas, previne 

problemas com a memória, melhora o humor, favorece na superação de obstáculos e na 

resolução dos conflitos, melhorando a comunicação dos sujeitos, consigo mesmo e com os 

grupos que ele interage.  
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Percebemos a alegria e o poder de concentração que as crianças demonstram ao fazer 

essa atividade, bem como o gosto e a vontade de conseguir superar as dificuldades para 

apresentar sua arte acabada, e o orgulho de se sentirem capazes de realizar tal ação. 

A arte-educação é assim, um conceito recente no contexto educacional. E o princípio 

que sustenta “é ver a arte não apenas como uma das metas da educação, mas sim como seu 

próprio processo que é considerado criador” (FERRAZ & FUSARI 1993 apud PUCCETTI 

2009). 

Outra questão observada pela pesquisadora foi em alguns momentos a divisão entre 

homens e mulheres na distribuição das atividades, mulheres de um lado e homens de outro, 

claro que isso não ocorreu em todos os momentos, mas esta ação dificulta os entrosamentos e 

gera preconceitos entre todos. 

Notamos que há um sentimento de pertença dos sujeitos para com o grupo que fazem 

parte quando os mesmos já se sentem membros do grupo desejando sempre participar de 

todos os eventos promovidos por este, mesmo que estes não sejam direcionadas para suas 

idades, quando sentem falta dos coleguinhas da equipe, entre outras reações. Momentos em 

grupo e individual são enriquecedores para descoberta de novos conhecimentos, de acordo      

com as ilustrações abaixo: 

Foto 5- momento de socialização na oficina de desenho.      Foto 6 – atividade de leitura espontânea na oficina de 

fantoches. Arquivo Pessoal.                                                             Arquivo Pessoal. 

 

É importante salientar que as atividades realizadas neste projeto não se limitam aos 

encontros semanais, mas também envolve eventos religiosos, exclusivo para crianças como é 

o caso dos Seminários de Vida Infantil e Retiros de Carnaval Infantil que ocorrem nos finais 

de semana anualmente, cuja proposta é no âmbito da educação religiosa. Ainda neste sentido 

acontecem também os passeios ecológicos denominados de (eco-turismo que se refere às 

trilhas em serras das cidades), entre outros organizados pelo grupo em questão. 
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Outra questão importante é que alguns pais nunca visitaram o ambiente, mas 

simplesmente confiaram que seria um lugar bom para seus filhos ficarem algumas horas dos 

dias, outros visitam e perguntam com anda o comportamento dos filhos, ou comentam que  

eles quando chega o horário não perdem tempo e logo saem ansiosos e desejosos de 

participarem das  atividades, e que gostam muito de fazer parte deste trabalho. 

 De acordo com as entrevistas pudemos perceber que nem todos os pais têm um 

comprometimento com o projeto, chegando a nem conhecê-lo bem, sua estrutura e objetivos, 

porém reconhecem os benefícios apontando melhoras no comportamento escolar e familiar, 

alguns ressaltam a importância da aprendizagem no campo espiritual, chegando até 

surpreender os pais com novas orações ensinadas por ele, assim como passaram a discutir 

com eles assuntos sobre a religião, com um maior grau de interesse. 

Já os docentes entrevistados tanto de escola publicam quanto particular afirmaram que 

alguns educandos, que antes possuíam um comportamento agitado e de indisciplina, passaram 

a ser mais tranqüilos e os que eram tímidos tornaram-se mais participativos na aula. Segundo 

eles deveria ter mais iniciativas como essa na cidade, pois contribui muito para a formação 

integral dos indivíduos. 

Quanto aos voluntários entrevistados percebemos que a falta de financiamento torna-

se o principal obstáculo para a permanência destes nas atividades, apesar de doarem o seu 

tempo livre, partilhando suas habilidades e demonstrarem satisfação em contribuir com a 

formação dos educandos, aprendendo também com eles, alegam que ao conseguirem uma 

oportunidade de trabalho, que não dê para conciliar se afastarão. 

Acreditamos que a principal problemática é o auto-financiamento que não mantém as 

necessidades do projeto, dificultando assim a realização e permanência das atividades. O 

espaço apesar de bem dividido também precisaria ser mais amplo caso aumente a quantidade 

de crianças e os educadores na nossa visão devem se reunir periodicamente para fazer uma 

auto-avaliação de sua atuação e das necessidades que vão surgindo a cada dia. . Dessa forma, 

acreditamos que “tudo deve ser avaliado para ser melhorado” (ESCLARIN, 2005, p. 63). 

Sendo assim, esta ação educativa revela o campo vasto a ser desbravado neste setor 

educacional por aqueles que almejam por uma educação que prime pela autonomia e cidadania 

dos sujeitos excluídos e marginalizados em muitos casos em nossa sociedade, pois 

acreditamos com Freire (1996, p.67) que [...] “se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 
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É escasso o número de pesquisas sobre este assunto, assim esperamos que este 

trabalho possa ampliar os diversos olhares dos educadores neste âmbito educativo tão 

presente na sociedade hodierna, buscando instigar novos conhecimentos nesta área. Para 

Carneiro (2006, p.42) “O extra-escolar representa um canal importante para abrir espaços de 

articulação escola/ comunidade, pela possibilidade de construir um conteúdo de ensino capaz 

de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem”. 

Entendemos, portanto, que esta pesquisa buscou favorecer na construção da discussão 

acerca da dimensão da educação extraescolar, mostrando através da expressão desse projeto, 

uma das possíveis oportunidades educativas que apresentam possibilidades e limites de 

atuação no espaço educacional no seio social. 
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