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Resumo 
 
Delinear as ações positivas, participativas e inclusivas no âmbito de implementação 
do Programa Escola Aberta (PEA) em Pernambuco, por meio de utilização da 
metodologia da Investigação Apreciativa (IA), constitui a temática deste estudo. Com 
base nas institucionalidades introduzidas pela Constituição Federal de 1988, 
mecanismos inovadores estão relacionados à participação da sociedade civil na 
implementação de práticas democráticas, da descentralização de responsabilidades 
e da busca por bons resultados no desempenho de políticas públicas. No PEA estas 
práticas estão relacionadas à viabilização da motivação coletiva à criação de uma 
cultura de paz e inclusão social. Sob esta ótica, são discutidas temáticas tais como 
modelos de gestão pública, novas institucionalidades e relações 
intergovernamentais, gestão participativa, avaliação de projetos sociais e 
Investigação Apreciativa. Como discutir ações positivas que contribuam para 
construção de uma cultura de paz e inclusão social na implementação do PEA em 
Pernambuco? Para responder esta pergunta foi realizada uma pesquisa social, de 
base aplicada e caráter descritivo-explicativo e interpretativo. Quanto aos meios, 
consistiu em uma pesquisa participante no qual o método escolhido foi um estudo de 
caso de natureza qualitativa, realizado na Escola Paulo Menelau, da rede pública 
municipal de Jaboatão dos Guararapes, intencionalmente escolhida mediante 
critérios de acessibilidade e de representatividade. A pesquisa de campo envolveu 
levantamento documental e bibliográfico, além da participação propriamente dita, 
envolvendo atores atuantes no PEA. A estratégia utilizada foi de aplicação da IA 
com base no ciclo dos 4-Ds intrinsecamente interligados: O primeiro D (Discovery) 
Descoberta; o segundo D, (Dream) Sonho; o terceiro D, (Design) - Planejamento - e 
o quarto D, (Destiny) Destino. Com eles, forma-se o chamado ciclo apreciativo, em 
cujo centro está a Escolha do Tópico Afirmativo, principal produto da IA. Neste 
estudo, porém, adotou-se a referência ao ciclo de 5-Ds, devido à introdução do D-1, 
(Definition) Definição, dada a necessidade de determinar o foco e o escopo do 
trabalho participativo. Os resultados da pesquisa apontaram que estão sendo 
implementadas boas práticas de gestão participativa na Escola estudada, cuja 
ampliação de espaços físicos e pedagógicos revelou-se como força positiva 
visualizada por todos, evidenciando-se também o desejo de que o PEA seja 
consolidado e mantido. Contudo, fragilidades na gestão por conta da baixa 
intensidade das interações locais tanto governamentais como sociais, em função do 
formato da matriz institucional do PEA, dificulta a adoção da gestão descentralizada, 
com sérios reflexos no empoderamento da sociedade, gerando dúvidas quanto à 
apropriação do Programa em estudo. Neste sentido, são sugeridos novos canais de 
implementação de ações através de parcerias que garantam a sustentabilidade do 
PEA. 
 
Palavras Chaves: Programa Escola Aberta, Gestão Participativa, Investigação 

Apreciativa. 
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Abstract 
 
Outline the positive actions, participatory and inclusive in the course of 
implementation of the Open School Program (PEA) in Pernambuco, through use of 
the methodology of Appreciative Inquiry (AI) is the theme of this study. Based on 
institutionalities introduced by the 1988 Federal Constitution, innovative mechanisms 
are related to civil society participation in the implementation of democratic practices, 
decentralization of responsibilities and the search for good results in the performance 
of public policies. In PEA these practices are related to the feasibility of collective 
motivation to create a culture of peace and social inclusion. In this light, we discuss 
issues such as public management models, new institutions and intergovernmental 
relations, participatory management, evaluation of social projects and Appreciative 
Inquiry. How to discuss actions that positively contribute to building a culture of peace 
and inclusion in the implementation of PEA in Pernambuco? To answer this question 
we carried out a social research, basic and applied a descriptive-explanatory and 
interpretive. As for the means, consisted of a research participant in whom the 
method chosen was a case study of qualitative nature, held in the municipal public 
network school Paulo Menelau, at Jaboatão Guararapes intentionally selected based 
on criteria of accessibility and representativeness. The research involved 
documentary survey and bibliography, besides the participation itself, involving key 
stakeholders working in PEA. The strategy used was the application of AI based on 
cycling of 4-Ds intrinsically intertwined: The first D (Discovery), the second D 
(Dream), the third D (Design) - Planning - and the fourth D, (Destiny). With them, 
form the so-called cycle appreciative, whose center is Affirmative Topic Choice, the 
main product of AI. n this study, however, we adopted the reference to the cycle of 5-
Ds, due to the introduction of D-1 (Definition) Resolution, given the need to determine 
the scope and focus of participatory work. The survey results showed that good 
practices are being implemented participatory management at the school, whose 
extension of physical space and teaching proved to be viewed as a positive force for 
all, demonstrating also the wish that the PEA is to be consolidated and kept. 
However, weaknesses in management because of the low intensity of local 
interactions both governmental and social, depending on the format of the 
institutional matrix of PEA, has hampered the adoption of decentralized 
management, with severe effects on society empowerment, raising doubts as to the 
ownership of the Program under study. In this sense, new channels are suggested 
for implementing actions through partnerships to ensure sustainability of the PEA. 
 
 
 
Keywords: Open School Program (PEA), Participatory Management, Appreciative 

Inquiry. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9 
 

Lista de Figuras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01(1)  Evolução do PEA 18 

Figura 02(1)  Desenho Estrutural do PEA 23 

Figura 03(1)  Estrutura do Marco Lógico 24 

Figura 04(1) Escola Aberta na Região Metropolitana do Recife 26 

Figura 05 (1) Estrutura do Programa em Pernambuco 26 

Figura 06 (2) Ciclo dos 4-D’s 51 

Figura 07(2) Ciclo dos 5-D’s 52 

Figura 08(4) Opinião dos agentes do PEA em Jaboatão dos 
Guararapes quanto ao processo de seleção 

 
63 

Figura 09(4) Foto aérea da Vila Sotave e Lago Olho d`água 65 

Figura 10(4) Escola Paulo Menelau  antes da Reforma 67 

Figura 11(4) Escola Paulo Menelau  depois da Reforma 67 

Figura 12(4) Sala de leitura, construída com recursos do FNDE 67 

Figura 13(4) Oficina da pintura do PEA 69 

Figura 14(4) Oficina da capoeira do PEA  70 

Figura 15(4) Oficina desenho artístico do PEA 70 

Figura 16(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 01 - aplicação da 
metodologia da investigação apreciativa na Escola Paulo 
Menelau em 24.07.2010 

 
 

76 
Figura 17(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 01 - aplicação da 

metodologia da investigação apreciativa na Escola Paulo 
Menelau em 24.07.2010 

 
 

76 
Figura 18(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 02 - aplicação da 

metodologia da investigação apreciativa na Escola Paulo 
Menelau em 24.07.2010 

 
 

77 
Figura 19(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 03 - aplicação da 

metodologia da investigação apreciativa na Escola Paulo 
Menelau em 24.07.2010 

 
 

77 
Figura 20(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 03 - aplicação da 

metodologia da investigação apreciativa na Escola Paulo 
Menelau em 24.07.2010 

 
 

78 
Figura 21(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 04 - aplicação da 

metodologia da investigação apreciativa na Escola Paulo 
Menelau em 24.07.2010 

 
 

78 

 
 



10 
 

Lista de Tabelas 
 
Tabela 01(1) Quantitativo de Secretarias e Escolas - 2009 27 

Tabela 02(1) Questionários Respondidos na Pesquisa 28 

Tabela 03(4) Cruzamento da opinião dos atores do Programa 
Escola Aberta de Jaboatão dos Guararapes 
quanto às práticas de prestação e a 
transparência no uso dos recursos 

 
 
 

62 
Tabela 04(4) Cruzamento da opinião dos atores do Programa 

Escola Aberta de Jaboatão dos Guararapes 
quanto às práticas de pontualidade uso dos 
recursos 

 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



11 
 

Lista de Quadros 
 
Quadro 01(1) Linhas Mestras e Direcionamentos do PEA 20 

Quadro 02(2) Os dois Paradigmas para mudança 
organizacional 

 
48 

Quadro 03(3) Procedimentos Metodológicos para aplicação da 
metodologia da investigação apreciativa 

 
57 

Quadro 04(4) Dados da Regional Prazeres 64 

Quadro 05(4) Evolução do PEA na Escola Paulo Menelau 69 

Quadro 06(4) Equipe Núcleo Gestor do Programa 72 

Quadro 07(4) Quadro das descobertas Apreciativas no Núcleo 
Gestor 

 
73 

Quadro 08(4) Evidências do PEA na Escola Paulo Menelau 79 

Quadro 09(4) Idealizando o futuro para a Sotave e Escola 
Paulo Menelau 

 
82 

Quadro 10(4) Proposições Provocativas 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



12 
 

Lista de Abreviaturas 
 
CEPAL Comissão Econômica para a América Latina 
EEx  Entidade Executora 
FNDE  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
IA Investigação Apreciativa 
IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
MEC   Ministério da Educação 
ONU Organização das Nações Unidas  
PDDE - FEFS   Programa Dinheiro Direto na Escola - Funcionamento das Escolas 

nos finais de semana 
PEA                               Programa Escola Aberta 
SEB  Secretaria de Ensino Básico 
SECAD Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
UEx   Unidade Executora 
UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco 
UFPE Universidade Federal de Pernambuco 
UGP  Unidade de Gerenciamento do Programa 
ULE Unidade Local Estadual do MEC 
UNESCO  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



13 
 

Sumário 

1 Introdução 13 
1.1 Contextualização do Problema de Pesquisa 14 
1.1.1 Proposta Pedagógica do PEA 19 
1.1.2 Modelo de Gestão do PEA 21 
1.1.3 Diagnóstico do PEA: um foco em Pernambuco 24 
1.2 Objetivos 30 
1.2.1 Objetivo Geral 30 
1.2.2 Objetivos Específicos 31 
1.3 Relevância do Estudo 31 
2 Referencial Teórico 33 
2.1 Gestão Pública 33 
2.1.1 Modelos de Gestão 33 
2.1.2 Novas Institucionalidades e o papel dos Estados e 

Municípios 
 

37 
2.1.3 Inovação e Governança na Gestão Pública 39 
2.2 Estado, Gestão Participativa e políticas públicas 41 
2.3 Avaliação de Políticas Públicas 43 
2.3.1 Avaliação de Projetos Sociais 43 
2.3.2 Implementação de Políticas Públicas 45 
2.4 Abordagem e Metodologia da Investigação Apreciativa 47 
2.4.1 Princípios da Investigação Apreciativa 48 
2.4.2 O Ciclo dos 4-Ds 49 
2.4.3 Variação no Ciclo do 4-Ds  para o Ciclo de 5-Ds 51 
3 Metodologia 54 
3.1 Questões Norteadoras de Pesquisa 54 
3.2 Natureza e Estratégia da Pesquisa 54 
3.3 Elementos básicos da IA versus procedimentos 

metodológicos 
 

56 
3.4 População e Amostra 59 
4 Discussão dos Resultados 61 
4.1 O PEA em Jaboatão dos Guararapes 61 
4.2 Caracterização do PEA na Unidade Escola Paulo Menelau 64 
4.2.1 Dados da Vila Sotave 64 
4.2.2 Escola Paulo Menalau 66 
4.2.3 O PEA na Escola Paulo Menelau 68 
4.3 Configuração do Ciclo Apreciativo 71 
4.3.1 Esquematização da Intervenção (D-1) 71 
4.3.2 Compartilhamento de Experiências Exitosas e 

Descobertas  de Intenções (D-2) 
 

73 
4.3.3 Formulação da Visão de Futuro (D-3) 80 

4.3.4 Discussão sobre como viabilizar as Proposições 
Provocativas no âmbito do PEA (D-4) 

 
82 

4.3.5 Passos Previstos para Escola Paulo Menelau (D-5) 84 
5 Conclusões 85 

6 Referências 89 
 Apêndice A – Atividades desenvolvidas na escola Paulo 

Menelau à luz da IA 
 

94 
 Apêndice B - Termo de Consentimento 96 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexo A - Tabelas Mapa da Violência 2010 – Municípios 
em Pernambuco 

 
97 

 Anexo B - Termo de Adesão e Compromisso ao PEA – 
voluntariado 

 
98 

 Anexo C - Termo de Compromisso - UEx 99 
 Anexo D - Marco Lógico do diagnóstico do PEA – UNB –    

Pesquisa UFPE 
 

101 
 Anexo E – Questionário pesquisa UFPE  
 Anexo F – Universo do Programa Escola Aberta  110 
 Anexo G – Mapa das Regionais em Jaboatão dos 

Guararapes 
 

111 
 Anexo H - Plano de Atividades da Escola Paulo Menelau – 

2010-1011 
 

112 



15 
 

1 Introdução  
 

O estudo objetivou delinear a gestão participativa no âmbito do Programa 

Escola Aberta (PEA) em Pernambuco, mediante utilização da abordagem e 

metodologia da Investigação Apreciativa (IA). Para tanto, foi selecionada a Escola 

Paulo Menelau localizada no município de Jaboatão dos Guararapes, 

intencionalmente escolhida, por permitir realçar o papel positivo e destacar como 

determinadas ações apreciativas estão contribuindo para a construção de uma 

cultura de paz e de práticas de inclusão social pela inserção de atores locais no 

processo de implementação dessa ação governamental. O estudo está restrito ao 

âmbito do PEA em Pernambuco, em termos do que foi regulamentado pela 

legislação no período 2009-2010.  

A participação, eixo central da pesquisa, funda-se na visão de Gutierrez, 

(2003, p. 71) “[...] no exercício do diálogo entre as partes. Essa comunicação ocorre 

em geral, entre pessoas de diferentes formações e habilidades para construção de 

um plano coletivo e consensual”. Neste sentido, o uso desta ferramenta democrática 

vem reformulando as formas de gestão, pois promove, sobretudo na educação, 

tentativas de aproximação da população com a escola (SPÓSITO, 2005). 

Para que isto aconteça, alguns pressupostos surgem para o alcance de uma 

gestão participativa na educação. O primeiro deles diz respeito ao papel do Estado 

como promotor de mudanças; o segundo está relacionado à criação de condições 

efetivas de canais de participação, para que essas não se tornem mecanismos 

ritualistas de representação; e o terceiro pressupõe a organização da unidade 

escolar, ou seja, o papel dos pais, educadores e alunos em reconhecer as 

responsabilidades enquanto sujeitos coletivos no processo de educação (SPÓSITO, 

2005). 

Sob está ótica, como alternativa aos jovens de criar oportunidades no 

espaço escolar e de redução da violência aos finais de semana surge, em 2000, o 

Projeto Escola Aberta em Pernambuco implementado pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), através do Programa 

Abrindo Espaços: educação e cultura de paz. Em 2004, o Ministério da Educação 

promove a ampliação do Programa a todo o território nacional como política pública 

educacional. Buscou-se focalizar nesta temática, as questões que são intrínsecas ao 

estudo, ou seja, a governança que está sendo construída localmente, por meio de 
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pactos e acordos tácitos acerca de ações compartilhadas pelos integrantes do PEA, 

cujas práticas merecem ser identificadas, como se pretendeu aqui fazer. 

Para consecução do estudo, este primeiro capítulo trata da contextualização 

do problema de pesquisa, de sua relevância e dos objetivos que norteiam a 

investigação. 

No segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico, apoiado na revisão 

de literatura referente aos conceitos de gestão pública, gestão participativa, e 

políticas públicas, e sua implementação no âmbito do PEA, e a utilização da 

metodologia da Investigação Apreciativa (IA). 

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados 

através da investigação apreciativa, como forma de delinear o papel positivo das 

práticas participativas e de governança local, sendo esta a discussão básica que 

norteia o conteúdo básico da dissertação. 

No quarto capítulo são discutidos os resultados obtidos a luz da IA, na 

Escola Paulo Menelau, com ênfase no modo participativo que envolve os atores 

locais no processo de implementação do PEA. 

E por fim, no quinto e ultimo capítulo são apresentadas as conclusões das 

questões fundamentais levantadas, além das sugestões de futuros estudos. 

 

1.1 Contextualização do Problema de Pesquisa 

 

O cenário brasileiro, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

passou a ser composto por novos canais de participação política através de 

segmentos da sociedade civil, no processo de discussão e de tomada de decisões 

das políticas públicas. Segundo Raichelis e Wanderley (2004, p. 62), “novos 

procedimentos e regras políticas são criadas visando uma nova institucionalidade 

democrática”. Dentro deste contexto, surgiram espaços de representação social na 

organização e gestão das políticas sociais. Instrumentos diretos como o plebiscito, 

referendo e projetos de iniciativa popular, conselhos, orçamentos participativos 

ampliam a democratização da sociedade nas decisões políticas (RAICHELIS; 

WANDERLEY, 2004). 

A dinâmica contempla a participação dos diferentes canais, como também 

novos arranjos institucionais de co-gestão interligando as esferas municipais, 
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estaduais e federais (PAULA, 2005). Segundo Arretche (1999), boa parte da gestão 

dos programas sociais como saúde, educação, saneamento, habitação popular, e de 

previdência social, foi sendo transferida para as esferas estaduais e municipais.  

Dentro desta perspectiva, o que se apresenta de um lado são movimentos 

compostos pela ampliação da participação política através de segmentos da 

sociedade civil, ao mesmo tempo em que cresce o discurso de desmantelamento do 

Estado brasileiro, a partir do enfraquecimento da economia (DAGNINO, 2007).  

Nesse contexto, a sociedade é chamada para responsabilização ao mesmo 

tempo em que o Estado cria sua reforma.  

Em 1995, entra em vigor a Reforma do Estado Brasileiro que tinha como 

objetivo, segundo Matias-Pereira (2008, p. 75): “[...] manter equilibradas as contas 

públicas e, ao mesmo tempo, elevar a capacidade de ação estatal”. Assim, redefiniu-

se as atividades exclusivas do Estado exigindo que ele mudasse, a fim de atender 

as demandas de serviços com mais eficiência (BRESSER-PEREIRA, 2001).  

Com efeito, o que se assistiu ao longo das décadas de 80 e 90 foi uma 

reconfiguração da natureza das relações entre o Estado, o governo a sociedade 

civil, que foram chamadas a assumir novas formas, novos papéis, novos modos de 

relacionamento a fim de produzir uma governança democrática (BRESSER-

PEREIRA, 2001).  

Com relação às políticas educacionais, Marques (2006) destaca: 

As décadas de 80 e 90 parece ganharem força, tanto em nível 
acadêmico como no das políticas educacionais, a discussão da 
democracia participativa como forma de garantia da 
democratização das relações que se estabelecem na escola, 
particularmente em sua gestão. (MARQUES, 2006, p. 512). 

 

Diante do exposto, no país observou--se a intervenção de organismos 

internacionais, como Banco Mundial, através da UNESCO e da Comissão 

Econômica pra América Latina, (CEPAL) nas políticas educacionais latino-

americanas. No período, a implantação dessas reformas segue o receituário destes 

organismos com base no modelo gerencial na institucionalização dessas 

ferramentas. Mesmo seguindo o modelo, houve um incentivo à gestão democrática 

na forma de condução do dia-a-dia da escola, tendo em vista que, em tal contexto, 

as políticas educacionais ganham materialidade na sua implementação (MARQUES, 

2006). 
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A Organização das Nações Unidas (ONU), através da UNESCO estabeleceu 

o ano de 2000 como o Ano Internacional da Cultura de Paz preocupada com o tema 

da violência. O conceito de cultura de paz surge em 1989, querendo simbolizar “uma 

prática cotidiana e permanente, que requer participação, e inclui a promoção da 

solidariedade e do respeito às identidades nacionais, enfatizando a importância da 

diversidade cultural” (NOLETO, 2003, p.16). 

Neste sentido, no Brasil, foi criado o Programa Abrindo Espaços: Educação 

e Cultura de Paz em escolas públicas localizadas em regiões que apresentassem 

elevados índices de violência. No Rio de Janeiro, ele ficou conhecido como Projeto 

Escolas de Paz e, em Pernambuco, Projeto Escola Aberta.  

Dentro desta perspectiva, de ressignificar o papel da escola como ponto de 

partida, cabe reconhecer que a violência, da mesma forma que tem impacto negativo 

na educação, também pode sofrer efeito inverso, isto é, ser influenciada pela 

educação, sobretudo quando se trata de desviar da criminalidade crianças e jovens, 

graças às oportunidades que podem ser geradas (WAISELFISZ, 2010a). O foco 

nessa população mostra a relevância desse tipo de política, considerando-se que, 

no período que vai de 1999 e 2007, na faixa de 12 anos e 15 anos, a cada ano de 

vida praticamente duplicaram o número e as taxas de homicídio, colocando 

Pernambuco no 3º lugar dentre os estados da federação (WAISELFISZ, 2010b) – 

vide Anexo A. Ante essa constatação, WAISELFISZ (2010b, p. 15), sugere a revisão 

das políticas vigentes de combate e enfrentamento da violência, assinalando como 

uma das alternativas a promoção de “políticas e estratégias que estimulem a plena 

inserção e o protagonismo dos principais atores e vítimas desse processo, os jovens 

e os negros”. 

Em 2004, o Ministério da Educação (MEC) em cooperação com  a UNESCO, 

regulamentada pela Resolução nº 52, de 25 de outubro de 2004,1 ampliou o projeto 

em todo o território nacional como programa de política pública educacional, sob a 

coordenação da SECAD (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade). 

Diferentemente da gestão de outros programas sociais, o PEA nasceu com 

uma proposta participativa de gestão tanto administrativa quanto financeira, e tinha 

                                            
1 Resolução/CD/FNDE/N.º052, DE 25 de outubro de 2004 - Dispõe sobre a criação do Programa 
Escola Aberta: Educação, Cultura, Esporte e Trabalho para a Juventude. Disponível em: 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/resolucoes_2004/res052_25102004.pdf, Acesso em 20 abr.2010 

ftp://ftp.fnde.gov.br/web/resolucoes_2004/res052_25102004.pdf
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como objetivo introduzir uma cultura de paz em locais com altos índices de violência 

entre os jovens. O Programa estabeleceu a abertura das escolas aos finais de 

semana para atividades educativas, culturais, esportivas, de lazer e de geração de 

renda, contribuindo assim para a redução da violência escolar e para aprofundar as 

relações entre a escola e a comunidade.   

As ações implementadas em cada escola são escolhidas a partir de consulta 

às comunidades locais e da identificação de seus talentos, levando em conta as 

diversidades regionais. Para tanto, a escola se torna o lócus onde são realizadas 

oficinas estimulando a participação da comunidade favorecendo assim, o exercício 

da coletividade e da gestão participativa (BRASIL, 2007) 

Atualmente, além da cooperação técnica com a UNESCO, a parceria foi 

ampliada com o envolvimento da Secretaria de Educação Básica (SEB) e os 

Ministérios do Trabalho e Emprego, do Esporte e da Cultura, com o Programa 

Conexões de Saberes, com o Projeto Escola que Protege e com o Projeto Pintando 

a Liberdade.  

O funcionamento do PEA acontece por meio do PDDE-FEFS (Programa 

Dinheiro Direto na Escola - Funcionamento das Escolas nos finais de semana) e do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os recursos são 

repassados pelo MEC em parcela única e anual às unidades parceiras para 

desenvolvimento das atividades (BRASIL, 2009). No que diz respeito à proposta 

pedagógica, o PEA diz que valorizará a escola democrática e utilizará a:  

[...] realização de oficinas de dois tipos: as planejadas e 
escolhidas pela comunidade nas diversas áreas de cultura, 
lazer, esporte, saúde, entre outras; e as fomentadas pelo MEC 
que visam contribuir para o reconhecimento e a valorização da 
diversidade cultural nacional, o enfrentamento da discriminação 
e do preconceito, o desenvolvimento da cidadania e do 
protagonismo juvenil. Serão realizadas, entre outras e sempre 
que possível oficinas de direitos humanos e cidadania, 
diversidade e leituração (BRASIL, 2007, p. 16) 
 

Para fins desta dissertação, o funcionamento do PEA é regido pela 

Resolução nº 04, de 17 de março de 20092 do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), correspondente ao biênio 2009-2010. Neste período, a 

parceria nacional contava com 106 secretarias de educação estaduais e municipais, 

                                            
2 Resolução Nº 04 de 17 de março de 2009 - Dispõe sobre os processos de adesão e habilitação e as 
formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE), e dá outras providências.ftp://ftp.fnde.gov.br/web/resolucoes_2007/res003_28032007.pdf, 
Acesso  em 20.abr.2010 

ftp://ftp.fnde.gov.br/web/resolucoes_2007/res003_28032007.pdf
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em 146 municípios (BRASIL, 2010). No Estado de Pernambuco, o PEA foi 

desenvolvido em 413 escolas em 13 municípios da região metropolitana e interior do 

Estado através das Secretarias de Educação.  

A figura 1(1) destaca, de forma resumida, a evolução do PEA desde o seu 

surgimento em 2000, como projeto, implementado pela UNESCO, sua ampliação 

como Programa de política pública do MEC até a sua avaliação em 2009, após 

quase uma década de implementação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01(1) – Evolução do PEA 
Fonte: Elaboração própria – adaptado - Manual Operacional do Programa (BRASIL, 2008b) 
 
 

Atualmente, o PEA está sendo regulamentado pela Resolução do FNDE nº 03 

de 01 de abril de 20103, para todo o território nacional correspondendo à gestão 

2010-2011. Em Pernambuco, participam desta gestão 453 escolas em 14 

municípios. Ocorreram mudanças na nova Resolução, que será alvo de comentários 

nas conclusões. A seguir apresentam-se mais detalhes sobre a proposta pedagógica 

e o modelo de gestão do PEA. 

 

 

                                            
3
 Resolução Nº 03 de 01 de abril de 2010 – Republicada em 16 de abril de 2010. Dispõe sobre os 

processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas referente ao 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências 
http://www.fnde.gov.br/index.php/legis-resolucoes, Acesso  em 20.abr.2010 
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1.1.1 Proposta Pedagógica do PEA 
 

O Programa Escola Aberta tem como base a proposta metodológica do 

Programa Abrindo Espaços: educação e cultura para a paz, criado ano 2000, 

durante as comemorações do Ano Internacional da Cultura de Paz. Ao longo destes 

dez anos, o programa, que, ao abrir escolas públicas no fim de semana, combinou 

elementos de inclusão social e educação, solidificou a primeira ação da UNESCO no 

Brasil a tornar-se política pública, hoje presente em todos os estados brasileiros 

(NOLETO, 2008). 

Quando uma escola, sobretudo, a Escola Pública, decide abrir suas portas 

para receber a comunidade aos finais de semana, na realidade, segundo Noleto 

(2008, p. 33) ela recebe: 

[...] uma comunidade geralmente marcada pela pobreza, pela 
violência e pela exclusão social, constituída por adultos com 
baixos níveis de escolaridade, muitos vítimas do desemprego, 
e por crianças e jovens com poucas oportunidades. 
Paralelamente, a escola está oferecendo acesso a bens 
culturais, lazer, atividades esportivas, artesanato e um leque de 
atividades que podem revelar talentos locais e ajudar a 
transformar a vida de milhares de jovens da região, construindo 
e consolidando o capital social de uma comunidade. 

 

Os resultados dessa estratégia de abertura aos finais de semana das 

escolas com a missão de nelas construir um cotidiano pautado nos princípios da 

cultura de paz e de transformá-las em locais inclusivos, e que favoreçam a 

convivência dos diversos grupos existentes, tem-se mostrado eficaz. Porque o que 

se tem visto pelo país afora, especialmente nas periferias mais pobres, “é que, para 

muitos membros da comunidade, o universo da arte – o encontro com a estética e a 

beleza – é uma novidade capaz de enriquecer o repertório cultural dos jovens e da 

comunidade” (NOLETO, 2008, p 29). 

Para tanto, fizeram parte da proposta pedagógica do Programa Abrindo 

Espaços e que foram absorvidos pelo PEA. elementos lúdicos e de acesso à cultura 

como arte, dança e teatro. Assim, estão contidos no Programa, referências 

conceituais de vários educadores e pensadores como: Anísio Teixeira, Edgard 

Morin, Jacques Delors, John Dewey e Paulo Freire, que fundamentaram os 

princípios e permitiram dar a devida densidade a proposta pedagógica do programa 

(NOLETO, 2008).  
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Neste sentido, a proposta foi pautada na educação organizada com base em 

linhas mestras e seus direcionamentos que fizessem com que as escolas 

promovessem de fato mudanças significativas no desenvolvimento dos seus alunos 

e na realidade das comunidades (NOLETO, 2008).  

O Quadro 1(1) evidencia as linhas mestras e seus direcionamentos na 

direção segundo Noleto (2008, p.34), “... de aprender a conviver e reconhecer o 

valor da comunidade e, de fato, passar a ouvi-la, criando, para isso, instâncias de 

diálogo com poder de decisão”. Isso também se aplica aos jovens, que são o foco 

central do programa. 

 

Linhas Mestras                         Direcionamento 

Construção de 
uma Cultura de 
Paz 

- Compreensão da realidade nem sempre favorável ao 
aprendizado ou à convivência em grupo;  
 - Capacidade de aprender a viver e a conviver com pessoas 
e grupos diversos; 
- Conviver é apenas o primeiro passo para reconhecer o 
valor da comunidade 

Práticas de 
Inclusão Social 

- Crescentes aspirações e exigências para se atuar com 
mais autonomia e competência em todas as áreas da vida – 
trabalho, saúde, meio ambiente ou poder local;  
 - Habilidades necessárias para acompanhar a demanda do 
mercado; 
- Desenvolvimento de competências 

Favorecimento da 
participação 

- Valorizando a participação da família na educação dos 
filhos;  
- Reconhecendo o poder das trocas de saberes entre as 
gerações; 
- Mobilizando talentos locais 

Escola como um 
espaço para 
aprofundar as 
relações com a 
comunidade 

 - Despertando o sentimento de pertencimento; cuidando do 
bem-comum;  
 - Um espaço acolhedor e de transformações rumo ao 
desenvolvimento de talentos e habilidades;  
- Escola que contribua para o desenvolvimento humano e 
integral dos seus alunos 

Quadro 01(1) - Linhas Mestras e Direcionamentos do PEA 
Fonte: Elaboração própria, adaptado Noleto (2008) 
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1.1.2 Modelo de Gestão do PEA 
 

A estrutura organizacional na implementação e gestão do PEA são definidas 

por meio de ações comuns e complementares entre as esferas federal, estadual e 

municipal, de acordo Manual Operacional do Programa (BRASIL, 2008b), 

descriminadas abaixo. 

Na Esfera Federal, o PEA conta com o Comitê Gestor a quem compete definir 

as diretrizes do Programa e articular parcerias para o seu fortalecimento. O Comitê 

Gestor dispõe de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que tem a 

função de gestão pedagógica e administrativa do PEA, com a seguinte composição 

mínima: um coordenador, um coordenador adjunto e Técnico e consultores em 

assuntos educacionais, administrativos, de planejamento e gestão e apoio 

operacional (BRASIL, 2008b) e representações das seguintes instituições: Ministério 

da Educação, por meio da SECAD e SEB, da UNESCO e do FNDE, entre outras. 

  Nas Esferas Estaduais e Municipais o gerenciamento e a execução do 

Programa são de responsabilidade das seguintes instâncias: Secretaria Estadual de 

Educação, Secretaria Municipal de Educação e Escolas Estaduais e Municipais de 

Educação. As atividades ficarão a cargo de uma equipe constituída por: um 

coordenador interlocutor, três coordenadores temáticos das áreas cultural, esportiva 

e pedagógica e um supervisor para cada cinco escolas. Algumas regiões contam 

com as Unidades locais do programa no Estado (ULE). É uma representação do 

UGP e seus critérios para surgimento são a existência de, no mínimo três 

secretarias e 100 escolas. A ULE tem o papel de orientar as diretrizes e a efetivação 

da proposta pedagógica, bem como coordenar e acompanhar o Programa no âmbito 

da respectiva região metropolitana. O Comitê Metropolitano Municipal ou Distrital é 

mais uma instância de interlocução, discussão, reflexão e articulação local entre os 

diversos atores envolvidos na gestão do Programa.  

Os atores do PEA são constituídos pela comunidade, corpo docente, alunos, 

servidores, coordenador pedagógico, parceiros locais, oficineiros, conselho escolar, 

grêmio estudantil e outros.  

Já a gestão das ações do PEA está sob a responsabilidade de uma equipe 

gestora assim constituída: diretor escolar, presidente da Unidade Executora, 

representante do Conselho Escolar, coordenador escolar, professor comunitário, 

Representante(s) dos (as) Oficineiros(as) e Representante(s) Estudantil(is). 
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Conforme informado acima, a Resolução nº 04 de 17 de março de 2009 do 

FNDE dispõe: 

Sobre os procedimentos administrativos relativos aos 
processos de adesão e habilitação e às formas de execução e 
de prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), destinados aos estabelecimentos de 
ensino públicos e aos privados sem fins lucrativos que 
ministram educação especial, sem convênio (BRASIL, 2009, p 
1).  

 
No PDDE encontra-se o Programa Funcionamento das Escolas nos finais de 

semana (FEFS), que financia o PEA. Os recursos de custeio e capital são 

transferidos às escolas com alunos matriculados no ensino fundamental regular e 

médio, selecionadas pelas prefeituras municipais e secretarias distritais e estaduais 

de educação. Os critérios de seleção são estabelecidos pela SECAD, com base no 

IDEB e violência escolar e divulgada no Manual Operacional do FEFS.  

A Resolução, nº 04/2009, em seu artigo 3º, estabelece que os recursos do 

PDDE sejam destinados às escolas por intermédio de suas Entidades Executoras 

(EEx)4 e Unidades Executoras (UEx)5 que seriam o órgão ou instituição responsável 

pela formalização dos processos de adesão e habilitação e pelo recebimento, 

execução e prestação de contas dos recursos transferidos. 

O critério para utilização das EEx ou UEx, dá-se pelo número de alunos 

matriculados. Assim, as escolas públicas com mais de 50 alunos para serem 

beneficiadas com recursos do PDDE deverão, obrigatoriamente, constituir suas 

respectivas Unidades Executoras (UEx). Às escolas públicas, com até 50 alunos 

matriculados, é facultada e recomendada a constituição de UEx, ficando as 

secretarias de educação responsáveis pela gestão do PEA (BRASIL, 2009). 

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar a administração da escola, a UEx 

deverá ser registrada na Receita Federal com personalidade jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, além de preencher corretamente os formulários de 

adesão: Termo de Adesão Compromisso - voluntariado (Anexo B) e Termo de 

Compromisso - UEx (Anexo C). 

                                            
4 Entidade Executora (EEx) – prefeituras municipais e secretarias de educação distrital e estaduais, 
responsáveis pelo recebimento, execução e prestação de contas dos recursos destinados às escolas 
públicas que não possuem UEx Resolução nº 04 de 17 de março de 2009 FNDE. 
5
 Unidade Executora (UEx) – entidade sem fins lucrativos, representativa das escolas públicas, 

integrada por membros das comunidades escolar e local, comumente denominada de caixa escolar, 
associação de pais e mestres, conselho escolar, círculo de pais e mestres etc., constituída para 
receber, executar e prestar contas dos recursos destinados às referidas escolas. Resolução nº 04 de 
17 de março de 2009 FNDE. 
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A prestação de contas dos recursos recebidos deve ser encaminhada à: 

Prefeitura Municipal – quando se tratar de escola pública da rede municipal; à 

Secretaria de Educação do Estado ou do Distrito Federal – quando se tratar de 

escola pública estadual ou distrital (BRASIL, 2009).  

O desenho estrutural regido com essas diretrizes constitui o objeto da figura 

1(1), que apresenta de forma resumida a estrutura do PEA. De acordo com o 

desenho, vê-se a representação das respectivas esferas institucionais federal, 

estadual e municipal aplicado nas escolas onde acontece a implementação da 

política pública. O gerenciamento e execução do Programa acontecem na esfera 

estadual e municipal, cujo diagnóstico focaliza o caso de Pernambuco na próxima 

seção. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02(1) - Desenho Estrutural do PEA 
Fonte: Elaboração própria – adaptado - Manual Operacional do Programa (BRASIL, 2008b) 
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1.1.3 Diagnóstico do PEA: um foco em Pernambuco 
 

Em Pernambuco em julho de 2000, surgia o programa Abrindo Espaços: 

educação e cultura para a paz, através da parceira entre a UNESCO e o Fórum 

Pernambucano de Cultura de Paz, que contou com a participação de representantes 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de um grande número de 

Organizações Não-Governamentais. Em Pernambuco o programa ficou denominado 

de Escola aberta. (NOLETO, 2003) 

A parceria tinha como objetivo a tentativa de diminuir os índices de violência 

registrados na região metropolitana, principalmente nos finais de semana entre os 

jovens de 15 a 24 anos vindos de famílias menos abastadas, e pelo baixo índice de 

desenvolvimento humano (NOLETO, 2003).  

Em 2004, o programa é ampliado a todo território nacional. Já em 2008, após 

quatro anos de implantação, o MEC através da Universidade de Brasília (UNB), 

realizou um diagnóstico com o objetivo de avaliar as diferenças entre o Programa 

idealizado e seu funcionamento na prática.  

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo entre os dias 23 de 

novembro e 04 de dezembro de 2008 em 12 unidades locais executoras, 104 

secretarias de educação (estaduais, municipais e distrital), 1876 escolas com o PEA 

e 200 escolas sem implementação do PEA (BRASIL, 2008a, p.21). Buscou-se levar 

em consideração os atores nas quatro esferas, ou seja, nas ULE, secretarias de 

educação, escolas beneficiárias e escolas não beneficiárias. 

A metodologia escolhida partiu da construção de um marco lógico, com base 

nas percepções dos atores envolvidos. Para tanto, foi utilizada a estratégia inversa 

de causalidade do Programa (BRASIL, 2008a). Assim, “primeiramente foram 

estabelecidos os resultados esperados com o Programa e, a partir daí, identificaram-

se os produtos necessários para produção desses resultados, as atividades 

requeridas e os insumos demandados” (BRASIL, 2008a, p.19). Com relação aos 

instrumentos de pesquisa, foram elaborados questionários para os diferentes atores 

que participam do Programa, conforme o marco lógico contido na Figura 2(1). 

 
 
 
Figura 03(1) Estrutura do Marco Lógico  
Fonte: Diagnóstico PEA (BRASIL, 2008a, p.18)  
 

 Insumos 
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Gerados 
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Resultados 
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No que diz respeito à gestão participativa o modelo lógico propunha os 

seguintes resultados idealizados: 

Curto Prazo: Desenvolvimento de mecanismos para gestão democrática dos 

recursos do Programa (pessoas, recursos financeiros, recursos materiais); 

Médio Prazo: Fortalecimento do Conselho escolar (freqüência e participação) e 

instâncias de participação na estrutura da escola (grêmio escolar, associação de 

pais, representantes escolares) e; 

Longo Prazo: Desenvolvimento do capital social. 

 

Na prática, os resultados (BRASIL, 2008a, p.18) apontaram algumas 

fragilidades quanto à gestão participativa, conforme os seguintes aspectos 

abordados: 

Curto Prazo: Há diferenças de opinião consideráveis quanto à participação da 

comunidade nas escolhas das oficinas. No entanto, há espaço para aperfeiçoamento 

dos mecanismos de gestão democrática; 

Médio Prazo: Parece haver fortes indícios de que o PEA não fortalece as instâncias 

de gestão democrática. 

Longo Prazo: O Programa afeta positivamente o clima escolar, mas o fortalecimento 

das instâncias de gestão participativa pode ampliar essa participação. 

 

 Em Pernambuco, foco do estudo desta dissertação, chama-se a atenção 

para atuação do PEA concentrada na Região Metropolitana do Recife (RMR), 

conforme as 14 secretarias municipais parceiras além da secretaria estadual, de 

acordo com a Figura 3(1). A estrutura de funcionamento adotada pelo Programa está 

representada pela Figura 4(1), sendo formada por uma Unidade local do MEC (ULE) 

em 413 escolas. A Tabela 1(1) traz o número de participantes ressarcidos pelo 

Programa de acordo com o município e número de escolas, num total de 3.646 

atores (UFPE, 2010), perfazendo o maior número de escolas participantes do 

Programa em todo território nacional. 

De acordo com o Manual Operacional do Programa (BRASIL, 2008a), pelo 

quantitativo de escolas atuando no Programa, deve ser criado um Comitê 

Metropolitano, que articule as ações entre a ULE, as secretarias e os parceiros como 

a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), através do Programa Conexões de Saberes. 
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O Comitê Metropolitano funciona como uma instância se sustentação do 

Programa. É nesse espaço que são discutidas, criadas e monitoradas ações comuns 

para a efetiva implementação do Programa. 

Outra atribuição do Comitê Metropolitano é a articulação das parcerias com 

a UFPE e UFRPE e as demais secretarias no Estado. A parceria firmada com as 

universidades por meio do Programa Conexões de Saberes: diálogos entre as 

universidades e as comunidades populares, objetiva apoiar o desenvolvimento de 

atividades na construção do cidadão participativo e emancipado. Para tanto, são 

selecionados bolsistas que atuam nas escolas participantes do PEA, apoiando os 

oficineiros nas oficinas que estimulem a reflexão da temática Cidadania e Direitos 

Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 04(1) – Escola Aberta na Região Metropolitana do Recife  
Fonte:Portifílio ULE, 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                       Figura 05(1) – Estrutura do Programa em Pernambuco 
                          Fonte:Portifílio ULE, 2009  

 
                      

Estrutura do Programa:  

Unidade Local do MEC no Estado (ULE-PE) 

Comitê Metropolitano – Articulado pela 
ULE-PE, ele é formado pelas Secretarias 
parceiras 

Secretarias Parceiras - 14 

Escolas credenciadas – 413, que possuem 

um núcleo responsável por acompanhar o 
Programa, formado pelo Coordenador 

Escolar e pelo Professor Comunitário 
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Tabela 01(1) Quantitativo de Secretarias e Escolas - 2009 
                    Fonte:Portifílio ULE, 2009  

 
Em 2009, com base nos resultados do Diagnóstico Nacional, o Comitê 

Metropolitano em parceria com a UFPE, através do Programa Conexões de 

Saberes, realizou uma pesquisa de avaliação da efetividade do Programa a partir do 

mapeamento do perfil do capital humano e social no Estado. O objetivo era perceber 

o Programa no Estado, na percepção dos atores na escola. 

A pesquisa local foi realizada entre os meses de setembro e novembro de 

2009 pela UFPE, e publicada em abril de 2010, com base no marco lógico do 

diagnóstico do PEA para todo território nacional (BRASIL, 2008a) (Anexo D). A 

técnica de pesquisa adotada foi aplicação de questionários (Anexo E) aos atores do 

Programa na escola (diretor escolar, coordenador escolar, professor comunitário, 

supervisor e Oficineiros).  

O universo da pesquisa foi composto por 3.646 atores das 14 secretarias 

municipais, dos quais foram respondidos 1.354 questionários. Entre eles, 16 não 

comunicaram a sua região. Com isto, a amostra total desta pesquisa foi constituída 

por de 1.323 questionários, isto é, 44,81% da população do Programa Escola Aberta 

em Pernambuco, conforme Tabela 2(1). 

 

 
N° 

 
Secretarias Parceiras 

 
Escolas 

Credenciadas 

Total de 
Atores 

Ressarcidos 
pelo PEA 

1. Araçoiaba 08 82 

2. Cabo de Santo 
Agostinho 

13 123 

3. Camaragibe 10 102 

4. Igarassu 09 92 

5. Ipojuca 18 184 

6. Itamaracá 12 123 

7. Itapissuma 02 21 

8. Jaboatão dos 
Guararapes 

09 92 

9. Moreno 06 62 

10. Olinda 25 255 

11. Paulista 10 102 

12. Recife 105 1071 

13. São Lourenço da Mata 06 62 

14. Seduc (Estado) 180 1275 

TOTAL 413 3646 



30 
 

 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       Tabela 02(1) Questionários Respondidos na Pesquisa realizada pela UFPE 
        Fonte: UFPE (2010) 

 
A pesquisa foi elaborada segundo três eixos:  

Eixo I: Estrutura: perfil dos atores, planejamento das atividades, espaço físico e 

oficinas; 

Eixo II: Financiamento; 

Eixo III: Diálogo PEA x Comunidade. 

 

Abaixo, são apresentados os resultados obtidos com base nos eixos 

elaborados (UFPE, 2010): 

a) Quanto ao Eixo I: perfil dos atores, planejamento das atividades, espaço físico e 

oficinas. 

Os resultados apontaram que, na média, os atores envolvidos tinham entre 

18 e 30 anos, sendo predominantemente do sexo feminino. Do volume de 

questionários respondidos, a amostra apontou que o ator predominante é o 

oficineiro. Em sua maioria, os respondentes estão participando do PEA há dois e 

quatro anos, respectivamente, tendo sido predominante a indicação feita diretor da 

escola. Já o nível de formação encontrado situa-se no ensino médio e na área de 

formação voltada para educação. 

Com relação ao funcionamento, os resultados apontam que os atores 

afirmaram existir registro da presença dos participantes e um cadastro dos 

oficineiros. Para eles, o material utilizado e o espaço físico utilizados para as oficinas 

Região Nº de Questionários % 

São Lourenço da Mata 25 1,9 

Igarassu 68 5,1 

Cabo 61 4,6 

Camaragibe 42 3,2 

Paulista 84 6,3 

Ipojuca 39 2,9 

Recife 673 50,9 

Jaboatão 216 16,3 

Araçoiaba 69 5,2 

Igarassu 4 0,3 

Itamaracá 4 0,3 

Olinda 18 1,4 

Abreu e Lima 12 0,9 

Moreno 4 0,3 

Riacho das Almas 4 0,3 

Total 1323 100% 
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são bons. Com relação às oficinas realizadas nas escolas participantes do PEA, foi 

indicado que as escolas informam a comunidade das ações, do período de 

realização das oficinas e que as mesmas correspondem às demandas da 

comunidade. 

 

b) Quanto ao Eixo II: Financiamento. 

O Eixo II tratou dos procedimentos de financiamento do PEA. Conforme os 

respondentes, ao que parece eles estão satisfeitos com o financiamento do PEA. 

Segundo os resultados da amostra, os recursos do Programa são bem utilizados e 

existe clareza nos procedimentos administrativos, para a maioria dos respondentes. 

No entanto, quanto à pontualidade do repasse e o quantitativo dos recursos, alguns 

dos respondentes informaram que, apenas em parte, esses dois critérios são 

cumpridos, sendo que, em função do quantitativo de recursos descentralizado existe 

uma adequação as necessidades das oficinas.  

 

c) Quanto ao Eixo III: Diálogo PEA x Comunidade 

A informação obtida é de que a pesquisa referente a esse Eixo não foi 

realizada. Porém, alguns indicativos dessa relação sugerem indícios de que existem 

boas práticas de gestão, pela média de resposta da amostra, sobretudo em termos 

de interesse dos atores envolvidos em participar do processo de avaliação. Porém, 

os números divergem da realidade nacional no que diz respeito aos resultados de 

médio prazo para temática da gestão participativa, uma vez que os mesmos 

apontam que no PEA parece haver fortes indícios do não fortalecimento das 

instâncias de gestão democrática (BRASIL, 2008a). 

Nesta discussão acerca do PEA, pari passu com os marcos e a natureza 

institucional vigentes, três questões norteadoras se fazem prementes, deste modo 

fundamentando a problemática da pesquisa: 

a) Que aspectos da realidade local se mostram como positivos para que haja 

protagonismo dos atores na exploração de possibilidades de inclusão social surgidas 

com a emergência do PEA, tomando como condições objetivas as práticas 

participativas implícitas na formulação dessa ação governamental? 

b) Que padrão de atuação pode ser identificado nas iniciativas que valorizam o 

papel da comunidade, de modo a influir na construção de uma cultura de paz e 

solidariedade na escola? 
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c) De que maneira identificar práticas ligadas à existência de governança local 

participativa, a partir do fortalecimento de atores locais para que tenham capacidade 

de expandir as potencialidades comunitárias em situações de vulnerabilidade social?  

Para responder a tais questões norteadoras, um caminho plausível no 

âmbito da construção de uma cultura de paz requer uma abordagem que possa ser 

feita por meio da metodologia de Investigação Apreciativa, que inclui ações de 

pesquisa participante e recursos de governança descentralizada com membros de 

diversas origens, a exemplo do que foi constatado pela UNESCO/ASSOCIAÇÃO 

PALAS ATHENA (2010). A abordagem da IA recorre a um núcleo positivo da 

organização, de modo a estabelecer uma zona de convergência para os 

participantes conferirem poder uns aos outros – para vincularem, cooperarem e 

criarem em conjunto (COOPERRIDER; WHITNEY, 2006). Segundo os autores, a IA 

produz integração entre sonho e realidade como estruturado no Ciclo de 4-Ds: D-1 

Discovery (Descoberta); D-2 Dream (Sonho); D-3 Design 

(Delineamento/Planejamento); e D-4 Destiny (Destino).6 Trata-se de um ciclo 

apreciativo, em cujo centro está a Escolha do Tópico Afirmativo, que realiza e 

sintetiza as perspectivas positivas traçadas pelos participantes.  

Assim, tendo em vista que o PEA busca fortalecer as relações sociais nas 

comunidades no entorno da escola, sendo este o lócus de práticas positivas de 

inclusão social, gestão dos recursos públicos, transparência e, sobretudo, de 

participação, pergunta-se:  

Que ações positivas e apreciativas podem ser destacadas na 

construção de uma cultura de paz e inclusão social em face da implementação 

do PEA na Escola Paulo Menelau em Pernambuco? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

                                            
6
 A descrição e análise do ciclo apreciativo é objeto de discussão no Capítulo 2. 
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Delinear ações positivas, participativas e inclusivas no âmbito do PEA em 

Pernambuco, pela inserção de atores locais no processo de implementação dessa 

ação governamental na Escola Paulo Menelau. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Fazer uma descrição da gestão do Programa Escola Aberta no âmbito do 

modelo de gestão adotado em Pernambuco;  

b) Estabelecer uma configuração do ciclo apreciativo aplicável ao processo de 

construção de uma cultura de paz na visão dos participantes do processo 

empreendido pelo PEA na Escola Paulo Menelau em Pernambuco;  

c) Levantar ações positivas no âmbito do PEA em Pernambuco, evidenciadas 

em uma experiência exitosa na Escola Paulo Menelau, com base na 

Investigação Apreciativa. 

 

 

1.3 Relevância do Estudo 

 

A década de 80 é marcada pela reabertura política e pelas lutas por um novo 

modelo de Estado. O fim do período militar, entre outros fatores, deu-se pela crise 

fiscal e intensificação da pobreza e da miséria. Esses fatores culminam com a 

promulgação da Constituição Federal em 1988.  

O Estado, o governo e a sociedade civil foram chamados a assumir novas 

formas, novos papéis, novos modos de relacionamento a fim de produzir uma 

governança democrática. 

Com a Reforma do Estado em 1995 foram criados mecanismos de 

participação e controle social. Segundo Matias-Pereira (2008, p. 75) ”[...] a reforma 

propôs uma reconfiguração das estruturas estatais baseada na substituição do 

modelo burocrático da administração pública por um modelo gerencial”. No modelo 

burocrático encontravam-se práticas clientelistas e patrimoniais, rigidez nos 

regulamentos e processos que comprometiam a eficiência administrativa. O novo 

modelo buscou os princípios da participação, descentralização, accountability, 
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controle social, e na sua gestão, procurou importar ferramentas do setor privado e da 

lógica do mercado como eficiência econômica, flexibilidade e ênfase nos resultados 

(MATIAS-PEREIRA, 2008).  

No que diz respeito à gestão administrativa do país, como destaca Arretche 

(1999, p.112), “No Estado federativo brasileiro pós-1988, estados e municípios 

passaram a ser, de fato, politicamente autônomos”. O que demonstra a importância 

de os municípios terem capacidade administrativa para condução da gestão de 

demandas locais (ARRETCHE, 1999). No modelo descentralizado, as transferências 

dos recursos públicos federais vêm se institucionalizando, no caso das políticas 

sociais, no qual os governos estaduais e municipais têm que ampliar suas agendas 

no atendimento destas demandas. 

No final da década de 90, o modelo gerencial começou a mostrar sinais de 

esgotamento e passou a ser questionado por conta de resultados não satisfatórios. 

A busca por um novo modelo de desenvolvimento associado a partir de uma 

concepção participativa e deliberativa de democracia – uma vertente societal – 

passou, então, a influenciar mudanças na visão da gestão pública.  

Neste sentido, o estudo torna-se oportuno e relevante para gestão pública 

uma vez que o PEA trabalha com a perspectiva de esses modelos de gestão 

interagiram de forma complementar. No modelo gerencial, ferramentas como a 

descentralização de recursos, a ênfase nos resultados, o controle social 

(fiscalização) e a prestação de contas são vistos como instrumentos de gestão do 

Programa. Já no modelo societal, o diálogo e a gestão participativa no que diz 

respeito à aplicação dos recursos financeiros repassados pelo governo federal e 

prestação de contas dos recursos são estimulados, além da possibilidade de 

propiciar o empoderamento dos destinatários da política.  

Ademais, os resultados desta dissertação serão importantes 

profissionalmente, uma vez que se constituem em ferramentas práticas na nova 

gestão pública e serão utilizados para produzir e disseminar conhecimento social. 

Também, espera-se que auxilie uma melhor compreensão do PEA, que está em fase 

de reformulação e avaliação nas instâncias federais e que visa ao estímulo da 

gestão da inovação nas relações sociais, acentuando experiências exitosas em 

termos de práticas democráticas e participativas, especialmente em Pernambuco.  
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2 Referencial Teórico 
 

Neste capítulo são apresentados os temas referentes à revisão de literatura 

de natureza interdisciplinar amparados na problemática e que servem de base para 

consecução dos objetivos propostos. 

 

2.1 Gestão Pública 

 

2.1.1 Modelos de Gestão Pública 

 

O processo de reabertura democrática em meados da década de 80 e a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxeram para o Estado brasileiro 

uma nova feição no trato dos interesses públicos. O confronto e o antagonismo que 

tinham marcado profundamente a relação entre Estado e sociedade civil nas 

décadas anteriores cederam lugar a uma aposta na possibilidade da sua ação 

conjunta para o aprofundamento democrático (DAGNINO, 2004). Isto se dá em meio 

a uma nova onda desenvolvimentista, que incide sobre o papel do Estado e a 

própria sociedade, gerando uma discussão que tem o mérito de desvendar a 

necessidade de inserção de instâncias democráticas em toda a extensão e 

articulação do processo de formulação e implementação de políticas públicas, por 

meio de mecanismos de conciliação da autonomia do Estado com a manutenção de 

vínculos entre sua burocracia e os atores sociais (EVANS, 1993). Trata-se do que é 

conhecido por autonomia inserida.  

Ao analisar esse contexto histórico, então, percebe-se a emergência de dois 

projetos políticos em desenvolvimento e disputa. Como já mencionado, o primeiro 

inspira-se na vertente gerencial, que se constituiu no Brasil durante os anos 90, no 

governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O segundo encontra-se em 

desenvolvimento e tem como principal referencial a vertente societal (PAULA, 2004).  

Conforme discutido por Paula (2004), a vertente gerencial no setor público 

surge como um modelo para atender ao Consenso de Washington. Para tanto, foi 

formulada uma reforma no aparelho do Estado, realizada pelo então Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado Brasileiro, Bresser-Pereira, no governo 
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de Fernando Henrique Cardoso, que visava a uma reorganização do modelo da 

administração pública vigente sob as dimensões da cultura e da gestão. O 

argumento é de que havia necessidade de transformar a cultura burocrática do 

Estado em uma cultura gerencial. Já a dimensão da gestão deveria ser explorada 

pelos administradores públicos, que colocariam em prática idéias e ferramentas de 

gestão utilizadas no setor privado (PAULA, 2004). 

As mudanças tiveram inicio a partir de um diagnóstico básico no qual o 

Brasil precisava combater o clientelismo, a ineficiência no serviço público, os 

excessos de regulamentação e a carência no sistema de incentivos (BRESSER-

PEREIRA, 1999). Foi encaminhado ao Congresso Nacional um Plano Diretor que 

incluía um diagnóstico da situação do serviço público brasileiro - um quadro teórico 

para reforma gerencial e propostas específicas da reforma (BRESSER-PEREIRA, 

1999). 

Segundo Bresser-Pereira (2001), o Estado, o governo e a sociedade civil 

deveriam assumir novas formas, novos papéis, novos modos de relacionamento a 

fim de produzir uma governança democrática. Para o autor, a governança inclui dois 

aspectos: um organizacional e um gerencial ou de responsabilização. No aspecto 

organizacional, as várias atividades do Estado envolvem formas de produção e 

exercício do poder. As atividades exclusivas como a formulação das políticas 

públicas e a alguns serviços como saúde, educação e segurança seriam realizadas 

pelo alto escalão dos servidores públicos através das secretarias. A implementação 

de alguns serviços públicos de controle social caberiam às agências reguladoras e, 

as atividades sociais e científicas, às organizações sociais. Assim, foram redefinidas 

as atividades exclusivas do Estado exigindo que ele mudasse, a fim de atender as 

demandas de serviços com mais eficiência (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

No aspecto gerencial, promoveu-se a mudança do Estado direto para o 

indireto no qual a descentralização e a regionalização administrativa, a delegação de 

responsabilidades pela prestação de serviços a organizações privadas, iriam 

estabelecer novas formas de gestão para o Estado (MAJONE, 1999).  

Na visão de Bresser-Pereira (2001, p. 18): “A estratégia gerencial é a de 

desenvolver alguma forma de contrato de gestão em que sejam definidos um plano 

estratégico e indicadores de desempenho”. A administração por resultados provém 

dessa perspectiva, na qual as realizações efetivas fazem parte do plano estratégico, 

que envolve processos e estratégias a serem adotadas como forma de melhorar a 
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eficiência e o desempenho institucionais. Para tanto, indicadores de desempenho 

avaliam a eficiência, a eficácia e a efetividade no trato com os recursos públicos, 

levando em conta a responsabilização do servidor na prestação de serviço nas 

atividades exclusivas do Estado como também na avaliação das agências 

reguladoras das empresas concessionárias pela prestação de serviço. 

Apesar de originário de outros países, o modelo foi adaptado às 

necessidades e estabeleceu os contornos da administração pública gerencial 

brasileira, com efeitos que ainda se reproduzem na dinâmica da gestão pública. Os 

objetivos da administração pública gerencial eram o de melhorar as decisões 

estratégicas do governo e da burocracia, promover o bom funcionamento dos 

mercados, obedecer aos fundamentos macroeconômicos, garantir a autonomia e 

capacitação gerencial do administrador público e assegurar a democracia através de 

prestação de serviços públicos orientados para o cidadão-cliente (PAULA, 2004).  

A maneira escolhida pelo então titular do Ministério da Administração e Pública 

e Reforma do Estado (MARE), Bresser-Pereira, para alcançar os objetivos 

gerencialista foi a utilização do modelo pós-burocrático, voltado à cultura do 

empreendedorismo representando o interesse público. Para tanto, procurou 

acentuar as seguintes características: administração profissional, autônoma e 

organizada em carreiras, indicadores de desempenho transparentes, maior controle 

dos resultados, disciplina e parcimônia no uso dos recursos, descentralização 

administrativa e maior competência entre as unidades administrativas (PAULA, 

2004). Ou seja, ferramentas da iniciativa privada sendo introduzidas no serviço 

público. Como pressuposto, o modelo pós-burocrático seria mais participativo e 

propiciaria às organizações sociais a viabilização de sua participação para a 

constituição de esfera pública não-estatal. Assim, o novo modelo de gestão tornou-

se uma referencia para os três níveis de governo - federal estadual e municipal 

(PAULA, 2004).  

No final da década de 90, o modelo gerencial passou a receber censuras pela 

carência de fortalecimento da base social. Segundo Paula (2005, p.86) “apesar da 

intenção de aumento da eficiência e dinâmica administrativa, essa lógica gerencial é 

incompatível com o interesse público, pois é preciso restringir o poder discricionário 

dos burocratas”. Para a autora, a autonomia do burocrata acabava por criar 

limitações no processo já que a dimensão sociopolítica não estaria sendo 
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observada, pelos impedimentos a uma participação realmente efetiva dos atores 

locais.   

Por outro lado, as críticas também apontavam para falhas no modelo gerencial 

com relação aos interesses distintos. No modelo privado, as metas focalizam lucros 

ou perdas enquanto que no setor público, os interesses são públicos e se 

concentram no provimento de bens e serviços. 

A busca por um novo modelo de desenvolvimento associado a partir de uma 

concepção participativa e deliberativa de democracia – uma vertente societal - surgiu 

como projeto político que favoreceu a ascensão da participação popular que passou 

a influenciar mudanças na visão de gestão, em diferentes esferas. Segundo Paula 

(2005, p.154): 

[...] multiplicaram-se pelo país governos com propostas 
inovadoras de gestão pública, que abrigavam diferentes 
experiências de participação social, construídas principalmente 
nos governos das Frentes Populares que começavam a ganhar 
maior importância no cenário político. 
 

O pressuposto é de que a vertente societal trazia como promessa o 

desenvolvimento com democracia, entendida numa concepção participativa. Alega 

Paula (2005, p.154): 

Trata-se de estabelecer uma gestão pública que não centraliza 
o processo decisório no aparelho do Estado e contempla a 
complexidade das relações políticas, pois procura se alimentar 
de diferentes canais de participação, e modelar novos desejos 
institucionais para conectar as esferas municipal, estadual e 
federal. 
 

Com efeito, pode-se contar com instrumentos de participação democrática 

frutos de abordagens que defendem a construção de uma nova esfera pública, 

voltado para o ativismo da sociedade civil, implicando a necessidade de governança 

participativa e local. Em tal discussão, coloca-se também a inclusão dos setores 

marginalizados na deliberação a respeito do interesse público e possibilitam que os 

diferentes interesses da sociedade sejam explicitados e negociados num espaço 

público transparente (PAULA, 2005). São eles: os Fóruns Temáticos, os Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas, o Orçamento Participativo e as Audiências Públicas. 

Neste sentido, a vertente sociocêntrica insere, na formulação e implementação 

de políticas públicas, a participação de novos atores no cenário político, o que 

segundo Paula (2005, p.170): 
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[...] requer um gestor público com habilidades de negociação e 
capacidade de operar na fronteira tênue entre técnica e 
política, desenvolvendo ações voltadas para os problemas da 
democracia, da representação e da participação. 
 

Dentro dessa perspectiva, torna-se preciso considerar que fronteiras delimitam 

a vertente societal como modelo de gestão pública, já que, em termos práticos, 

observa-se ser possível uma integração com a vertente gerencial, notadamente 

porque a relação entre Estado e sociedade civil não descarta os imperativos de 

eficiência, qualidade, serviço e preços adequados para a população, da qual 

também emanam pressões por maiores espaços de participação democrática e de 

políticas sociais.  

Com isso, novas institucionalidades marcam a organização e gestão das 

políticas sociais no Brasil, temática tratada a seguir. 

 

2.1.2 Novas Institucionalidades e o papel dos Estados e Municípios 

 

As descentralizações de programas sociais são hoje uma realidade. A 

reforma administrativa ajustou o país ao novo modelo de gestão pública gerencial, o 

qual não está isento de críticas e carece de aperfeiçoamentos. Como preconizado 

pela Constituição Federal de 1988, a descentralização político-administrativa e de 

recursos antes pertencentes ao governo federal passaram a ser transferidos aos 

Estados e Municípios, sob a forma de programas sociais.  

A implantação do processo, segundo Arretche (1999), ao analisar o 

processo de descentralização dos programas sociais na década de 90, indica que 

alguns determinantes foram essenciais. Arretche, (1999, p 40) destaca que “[...] a 

existência de uma estratégia de indução eficiente desenhada e implementada foi 

decisiva para os resultados da descentralização”. Neste sentido, faz-se necessário 

que os governos estejam interessados em Programas de descentralização, isto é, 

em utilizar instrumentos políticos, administrativos, financeiros, ao lado de desenhos 

institucionais delineados, junto com a adesão dos demais níveis de governo 

(ARRETCHE, 1999).  

Todavia, não se desconhece que as diferenças regionais do Estado 

brasileiro, sobretudo constituído por municípios de baixa capacidade fiscal e 

fortemente dependentes dos governos estaduais e federais, comprometem a gestão 
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desses Programas. O desempenho desses municípios foi analisado por Lubambo 

(2006), a partir de diferentes abordagens a fim de destacar os fatores que promovem 

o desempenho da gestão pública. Dentre eles, encontra-se o contexto da 

descentralização e a adesão por parte dos municípios aos programas sociais. Neste 

ponto, a autora corrobora com Arrretche (1999) quanto ao desenho institucional bem 

estruturado e contextualizado. Contudo, essa ferramenta por si só não conduz ao 

desempenho, quando afirma que “Apesar da descentralização gerar demandas por 

melhores governos locais, um conjunto amplo de experiências tem demonstrado 

uma diferenciada resposta dos governos locais à descentralização” (LUBAMBO, 

2006, p. 67). A interpretação é de que essas respostas estão ligadas às formas de 

lidar com a gestão dessas políticas. 

Em suas conclusões, Lubambo (2006) entende que vários fatores convergem 

para o desempenho da gestão pública entre eles: a natureza estrutural, o político-

institucional e a ação política. No que diz respeito à ação política, a cultura cívica 

não é um dado homogêneo quanto a um determinado território. Isso se deve, 

sobretudo, à tradição das culturas locais, que convivem com práticas conservadoras 

e autoritárias dos governos, criando barreiras às práticas democráticas. Mesmo 

assim, a cultura política, ou seja, as relações entre sociedade civil organizada e seus 

governos devem ser incentivadas. Assim, quanto mais organizada a sociedade 

melhor e mais transparente será a gestão. 

Dada a interface com o tema da pesquisa, vale ressaltar que, no campo das 

políticas de educação, segundo Marques (2007, p.27) “[...] a partir de 1995 começam 

a serem implantadas as diretrizes no sentido de democratizar o sistema escolar e a 

gestão das escolas”.  

Neste sentido, prevalece o argumento de que, como o destinatário das políticas 

públicas é a sociedade, os governos devem alterar seu modelo de planejamento 

considerando a cidadania como um protagonista relevante, porém, cuidando para 

que se promova a modernização administrativa e gerencial, de maneira que a 

inserção da esfera local possa dar respostas mais efetivas aos encargos postos pela 

descentralização e garantir a própria implementação das políticas públicas, como 

salientado por Grin (2008a). Para o autor, são muitas implicações e rebatimentos 

sobre o modelo de gestão a adotar, sendo que duas delas devem ser consideradas: 

a) a orientação econômica para a eficiência organizacional e mercadológica no 



41 
 

papel empreendedor do governo e; b) a orientação política para processos de 

governança participativa e gestão democrática.  

No caso em estudo, identifica-se, no modelo gerencial, o uso de ferramentas 

impulsionadoras da eficiência e eficácia no sistema público de ensino, como forma 

de possibilitar avanços na construção de uma escola pública de qualidade. Nesse 

período, a intervenção de organismos internacionais como a CEPAL, UNESCO e 

ONU viria participar da construção de uma escola voltada ao modelo gerencial, sem, 

contudo perder a forma democrática conquistada ao longo de década de 80 

(MARQUES, 2007). O processo de descentralização foi traduzido na 

municipalização, ensejando que pessoas mais próximas do município pudessem 

participar e fiscalizar a gestão escolar. A literatura trata o tema discutido como novas 

ferramentas de governança, assunto abordado a seguir. 

 

2.1.3 Inovação e Governança na Gestão Pública 

 

Mais um enfoque nos modelos de gestão pública também surgiu: a 

governança pública (GP), que segundo Secchi (2009), surgiu como um modelo 

relacional “[...] porque oferece uma abordagem diferenciada de conexão entre o 

sistema governamental e o ambiente que circunda o governo” (SECCHI, 2009, p. 

349). O autor retrata o estado da arte desse  modelo de organização pública numa 

leitura que fez a partir das escolas de administração dos Estados Unidos e Europa. 

O conceito remete às teorias do desenvolvimento, que tratam a governança como 

um conjunto adequado de práticas democráticas e de gestão que ajudam os países 

a melhorar em suas condições de desenvolvimento econômico e social (SECCHI, 

2009). 

  A interpretação de governança discutida sob essa ótica, deriva das ciências 

políticas e administração pública, como um modelo horizontal de relação entre 

atores públicos e privados no processo de elaboração de políticas públicas 

(KOOIMAN, 1993; RICHARDS e SMITH, 2002 apud SECCHI, 2009). 

Neste sentido, são encontradas no conceito práticas gerencialistas que se 

traduzem em eficiência administrativa, accountability democrática e combate à 

corrupção. No que diz respeito ao papel do Estado, a GP desconfia de sua 

habilidade e prega a redução em favor das organizações não estatais e 
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organizações locais. Como modelo de gestão pública nacional, estadual e municipal, 

esta dá maior atenção ao desempenho e ao tratamento dos problemas do que às 

perguntas acerca de “quem” deve implementar ou “como” devem ser implementadas 

as políticas públicas (SECCHI, 2009). 

Na realidade, a coordenação dos atores no trato das políticas públicas deve 

funcionar como grandes parceiros das operações de governo, como no caso das 

parcerias público-privadas (PPPs) (SECCHI, 2009). 

Os aspectos gerenciais ou de responsabilização foram abordados acima 

como constitutivos da boa governança ou das boas práticas da gestão publicas. No 

caso do Brasil, com a reforma do Estado Brasileiro em 1995 acredita-se que foram 

postas em prática essas características. Entre elas, uma conseqüência foi a 

mudança do Estado direto para o indireto no qual a descentralização e a 

regionalização administrativa, a delegação de responsabilidades pela prestação de 

serviços a organizações privadas, estabeleceram novas formas de gestão para o 

Estado (BRESSER-PEREIRA, 2007) 

Com isso, novas práticas foram disseminadas na gestão pública, tanto por 

parte do Estado quanto à sociedade, entre elas: 

Quanto à gestão por parte do Estado: 

 Busca da democratização da administração, através do aumento da 

transparência; 

 Separação entre formulação e implementação das políticas públicas; 

 Controle de gastos; 

 Foco no cidadão/cliente;   

 Gestão voltada para resultados e cumprimento de metas; 

 Descentralização com planejamento estratégico. 

 

Quanto à gestão por parte da sociedade  

 Participação do cidadão em esferas de decisão política; 

 Adoção de práticas gerenciais por parte dos servidores públicos; 

 Responsabilização, ou seja, a responsabilidade das organizações de defesa 

do interesse público. 
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Com relação à vertente societal, o papel de novos modelos institucionais mais 

conectados entre as esferas públicas parece ensejar mais participação, cujos canais 

permitem à sociedade civil a possibilidade de ser protagonista não apenas nas 

decisões, mas na implementação e gestão de Programas sociais, ou seja, como se 

configura no caso do PEA. 

Entender a evolução da participação da sociedade nos interesses da gestão 

pública passa, sobretudo, por um processo histórico nessa relação, tema  abordado 

na seção seguinte. 

2.2 Estado, Gestão Participativa e políticas públicas  

 

Mudanças ocorridas nas relações entre Estado e sociedade civil nas últimas 

décadas, têm afetado direta e indiretamente o contexto político, geográfico, 

econômico, social e cultural das cidades, que passaram a receber uma série de 

responsabilidades e atribuições, apontando para novos paradigmas. Nesse quadro, 

a sociedade passa a assimilar novas concepções e a incorporar novos conceitos.  

É importante referir que a visão das relações entre Estado e sociedade civil 

trabalhada neste estudo está relacionada à visão gramscina, considerando que para 

Semeraro (2001, p.76) em Gramsci “o Estado é visto além do aparelho 

governamental, portanto, o Estado também compreende o aparelho privado de 

hegemonia ou sociedade civil”. Logo, nesta perspectiva, Semeraro (2001) destaca 

que, para Gramsci, a sociedade civil é construída num mundo fundado sobre sua 

participação e seu protagonismo, onde se confrontam diversos projetos sociais.  

Entende-se nesse contexto, que quando o Estado apenas trabalha para a 

sociedade política os anseios da sociedade civil não são atendidos. Dentro do viés 

participativo, Rua (1998) indica que são nas arenas políticas que os atores políticos 

decidem, em função das preferências e das expectativas de resultados, as 

alternativas para resolução dos problemas e configuração do Estado.  Assim, diante 

do discurso de esfacelamento do Estado no atendimento aos anseios sociais criam-

se as condições para uma reforma, voltada à participação da sociedade civil como 

forma de promover o atendimento de demandas específicas de acordo com as 

realidades locais.  

Assim, o novo formato do Estado brasileiro proposto na Constituição de 

1988 intensificou políticas públicas de características descentralizadoras e 
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participativas, estimulando o exercício da cidadania, do acesso as oportunidades, de 

novas representações na construção de capital social através das redes de 

solidariedade existentes e instituições locais.  

Neste sentido, Putnam (2000) ressalta a importância dos círculos virtuosos 

que definem a “comunidade cívica” representados pela reciprocidade, elevados 

níveis de cooperação e confiança que se reforcem mutuamente. Segundo esse 

enfoque, a participação é entendida como ferramenta de ampliação de capacidades. 

“As capacidades podem ser aumentadas pela política pública, mas também, por 

outro lado, a direção da política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das 

capacidades participativas do povo” (SEN, 2000, p. 32). Na mesma lógica, o 

empoderamento está ligado à perspectiva de ele é construído e ampliado na busca 

de uma gestão social ou no desenho institucional dos Programas sociais, pondo em 

xeque o mito da cultura política como pressuposto único e garantidor de serviços 

públicos universais (LUBAMBO, 2005). 

Sob esse aspecto, relativo à democracia participativa, as décadas de 80 e 

90 foram marcadas por uma dada disputa ideológica pois, segundo Marques (2007, 

p.69), o quadro assim se apresentava: 

Se para os defensores da agenda neoliberal, a defesa da 
participação se coloca como um fito da desresponsabilização 
do Estado para com as políticas sociais, para os setores 
progressistas a democracia participativa é entendida como 
forma de alargamento dos direitos sociais. 

 

Em termos concretos, a prática democrática pode ser identificada nos 

Conselhos de Políticas Públicas, enquanto instância de participação. De acordo com 

a vertente ora adotada, pode-se fazer essa reflexão no caso da gestão participativa 

nas escolas. Na visão de Gutierrez (2003), a questão passa pelo aspecto da 

especificidade da escola pública e sua relação com a comunidade. Inclusive, a 

escola pública acaba lidando com o Brasil real da pobreza, da miséria e de uma 

escola desaparelhada financeiramente prestando serviços para uma comunidade 

não muito preparada no exercício da cidadania.  

Quanto à escola pública, aponta Spósito (2005) três dificuldades a essa 

participação cidadã. A primeira diz respeito à autonomia e poder de decisão. Como a 

escola está na base de uma estrutura hierarquizada e verticalizada do sistema de 

ensino, as escolas públicas ficam sem poder de participação; a segunda diz respeito 

à distância entre representantes e representados nos colegiados em conseqüência 
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da terceira dificuldade, que está relacionada com a falta de organização desses 

atores – professores, alunos e população. Assim, na visão destes autores a escola 

pública carece de organização e participação. Logo, ela deve ser estimulada através 

de Programas voltados a gerar dentro do espaço escolar mecanismos estímulo a 

participação e organização. 

Dando andamento ao referencial, faz-se necessária para compreensão da 

participação em espaços escolares, o conceito de avaliação de políticas públicas, 

sobretudo, na sua implementação em projetos sociais.  

2.3 Avaliação de Políticas Públicas 
 

2.3.1 Avaliação de Projetos Sociais 
 

No Brasil, a década de 80 é marcada pela expansão da avaliação de 

políticas e programas, como ferramenta de eficácia na aplicação de recursos 

públicos. Em verdade, a formulação de Políticas Públicas, sobretudo as vinculadas a 

programas e projetos sociais, também estão relacionadas a espaços de exclusão, 

configurado, em especial, pela pobreza (MENDONÇA 2008). 

Segundo Mendonça (2008, p.3), as Políticas Públicas “são decisões 

governamentais que geram impactos tangível, mensurável ou substantivo, alterando 

as condições de vida de um grupo ou população, produzindo mudança de atitudes, 

comportamentos e opiniões”.  

Dentro desta perspectiva, que trata da relevância atribuída ao processo de 

avaliação de Políticas Públicas como pesquisa social aplicada7·, Donabedian (1996 

apud MENDONÇA, 2008, p. 4), associa estar vinculado à tríade: estrutura, processo 

e resultados: 

[...] o elemento estrutura obedece à avaliação de recursos 

existentes para a execução dos serviços. Esses recursos são: 
físicos, compreendendo planta física, equipamentos, materiais 
de consumo; recursos humanos, compreendendo número e 
qualificação dos mesmos; fontes e recursos financeiros para 
manutenção da infra-estrutura e da tecnologia disponível. Já o 
componente processo focaliza a avaliação da execução das 

atividades e da dinâmica apresentada na inter-relação entre 
elas. A análise das relações entre as atividades deverá 
possibilitar a avaliação da utilização da tecnologia prevista 

na estrutura, para ser aplicada na execução.  Este processo 
avaliativo, portanto requisita a participação dos usuários, desta 

                                            
7
 Busca a compreensão dos fatores associados ao êxito ou fracasso das instituições, das políticas, 

planos e programas, com vistas ao seu aperfeiçoamento (BELLONI, 2007, p 87). 
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forma o componente resultado refere-se aos efeitos ou aos 

produtos das ações sociais que modificaram a situação social 
dos usuários ou da comunidade (DONABEDIAN, 1996, apud 
MENDONÇA, 2008, p. 4).  

 

Dentro desta perspectiva, a avaliação de políticas públicas, na visão de 

Kauchakje (2008, apud Mendonça 2008, p.4), está associada a um Projeto Social 

que envolve: 

 Uma tecnologia social composta por um processo de ação 

coletiva, de iniciativa estatal ou da sociedade civil, que tem 
como objetivo intervir para a mudança de uma realidade, por 
meio de provimento de serviços sociais tendo em vista o 
desenvolvimento social.  
 

Neste sentido, a autora propõe três classificações de Projetos Sociais: os de 

Prevenção, Proteção e Promoção Social, tendo como objetivos: 

 

Projetos emergenciais – situações de risco;  
Projetos redistributivos – distribuição indireta de bens e 

recursos socioeconômicos;  
Projetos para construção de autonomia – superação das 

situações de subalternidade / estigmatizacão;  
Projetos de apoio ao desenvolvimento social – dinamizar 
atividades econômicas e da rede socioeconômica produtiva. 
(KAUCHAKJE, 2007, p.107 apud MENDONÇA, 2008, p.4) 

 

Para Mendonça (2008), a avaliação de Projetos Sociais, dada as suas 

diversas classificações, na prática, só será possível se os membros das 

organizações estiverem motivados para se empenharem no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do processo, “fazendo balanço das prioridades das ações da 

organização e do programa, desde os aspectos legislativos até pequenas ações 

práticas” (MENDONÇA, 2008, p.11).  

Para Farah (2008, p.119), no Brasil, a incorporação de inovações pelo nível 

local de governo “é influenciada por transferências financeiras feitas pelo governo 

federal, associadas à implementação pelos governos locais de políticas e programas 

específicos” Estes programas, no caso da educação: procuram identificar e 

disseminar programas da sociedade civil desenvolvidos em caráter complementar à 

escola pública (FARAH, 2008). No caso do PEA, a intervenção deu-se em forma de 

projetos emergenciais com foco no combate e enfrentamento da violência, sobretudo 

aos jovens em idade escolar (15 aos 24 anos), pela apropriação do espaço escolar 

pela comunidade local. Segundo Noleto (2003), com o PEA pretende-se abrir 
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paradigmas além de projetos de extensão escolar e resolver questões emergenciais 

de relacionadas à violência, como a construção de uma cultura de paz, o combate as 

desigualdades, e as iniqüidades. O arcabouço institucional contou com a estrutura 

da descentralização de recursos e a infraestrutura das escolas para execução do 

Programa cujo processo de implementação esta em plena execução, requerendo 

discussão teórico-empírico como tratada a seguir.  

 

 

2.3.2 Implementação de Políticas Públicas 

 

Para compreensão do desenvolvimento das políticas públicas brasileiras, no 

que diz respeito a suas fases de formulação, implementação e avaliação, deve-se 

levar em consideração as modificações no federalismo brasileiro e dos novos canais 

de participação popular. “Esse é um processo de democratização que se ampara na 

participação direta da população na definição dos serviços e obras a serem 

realizadas no bairro ou regiões onde residem” (GRIN, 2008b, p.7). 

Neste sentido, as políticas públicas ficaram cada vez mais próximas dos 

beneficiários dessas políticas, o que veio acarretar novas configurações nos 

métodos de planejamento governamental capaz de traduzir em política pública as 

demandas da cidadania (GRIN, 2008b). 

Portanto, convém inserir a contribuição de Cavalcanti ( 2006, p.3), para 

quem: 

[...] a implementação que, inicialmente, é vista como a fase em 
que simplesmente se colocam em prática os objetivos e metas 
traçados pelos formuladores, passa também a tomar decisões, 
a definir quais as estratégias que serão adotadas para atingir 
os objetivos propostos no desenho dos programas ou os 
objetivos por ela priorizados ou formulados.  

 

O que nem sempre acontece, devido a alguns motivos que demonstram 

distanciamento entre a formulação e a implementação, pois como destaca o NEPP 

(1999, p.108), alguns destes fatores estão relacionados a “um ambiente 

caracterizado por contínua mutação, alheia à vontade dos implementadores:”. Como 

por exemplo fatores como: a falta de informações quanto aos objetivos do programa; 

a discordância nas prioridades dos objetivos; ou por diversas razões relacionadas a 

questões políticas, ou fiscais, ou administrativas na qual os objetivos formulados não 
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são plenamente atendidos e por fim conhecimento ou concordância no que diz 

respeito a seu desenho institucional dos Programas ; (NEPP, 1999) 

Assim, problemas desta natureza podem pode levar a uma crise de 

governabilidade entre formuladores (autoridade central), implementadores e 

stakeholders, na medida em que se as políticas públicas não forem legitimadas 

pelos atores que nela estão envolvidos, o grau de adesão e coesão em torno destas 

ações públicas e, conseqüentemente, sua implementação de acordo com seu 

desenho original estarão comprometidas (CAVALCANTI 2006). 

Dentro desta perspectiva, na visão de Grin (2008b, p.7): 

A política pública pode ser encarada como responsabilidade 
compartilhada entre os governos locais e a cidadania coletiva 
desde que orientada e pactuada através das regras 
democraticamente estabelecidas no processo de participação 

popular.  
 

Na visão de Grin (2008b, p.11), “é na gestão pública local que essas pressões 

externas e internas cobram respostas com níveis elevados de eficácia”. Neste 

sentido, os governos locais estão diante de um grande desafio, uma vez que 

“possuem, em geral, baixa capacidade técnica e gerencial instalada para atender às 

demandas da complexidade do ambiente societário” (GRIN, 2008b, p.14).  

Daí a importância da fase de implementação de políticas públicas, pois ela 

articula meios e fins, confrontando funcionamento e gestão do programa, e não 

apenas o resultado, na medida em que, para Cavalcanti (2006, p.7), preocupa-se em 

responder, entre outras, as seguintes indagações: 

a) A população-alvo está sendo atendida, conforme as metas? 

b) O cronograma está sendo cumprido? 

c) Os recursos estão sendo alocados com eficiência? 

Neste sentido, segundo Bardach (1977, apud Melo e Silva, 2000, p.9) “a 

implementação pode ser vista como um jogo entre implementadores, onde papéis 

são negociados, os graus de adesão variam e os recursos entre os atores são objeto 

de barganha.” Isto porque, os formuladores de políticas trabalham num ambiente de 

incertezas quanto a sua eficácia e eficiência. Melo e Silva (2000, 11) sugere que “a 

avaliação de políticas deve ser entendida como testes de modelos causais sujeitos à 

corroboração ou ao abandono”. Também, nesta visão, Cavalcanti (2006, p.7), 

conceitua avaliação como um processo cercado de:  
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possíveis falhas de um programa, no que diz respeito aos 
instrumentos, procedimentos, conteúdos e métodos, 
adequação ao público-alvo, visando o seu aperfeiçoamento, 
através da interferência direcionada para seus aspectos 
intrínsecos. 

 

Logo, destacar a importância da avaliação de processos pode minimizar os 

problemas entre formulação e implementação de uma política pública, que ao ser 

tratada de modo integrativo favorece o desenho institucional adotado, gerando 

coerência nos padrões de participação da sociedade sem gerar impactos 

absolutamente diferentes dos que elencados originalmente. Em apoio a esse 

argumento Rua (1998, p.259) assinala que “a implementação é um processo 

interativo e continuado de tomada de decisões por numerosos e pequenos grupos 

de atores envolvidos com a política, os quais apresentam reações efetivas ou 

potenciais à decisão” exercendo influência sobre os resultados obtidos, sobretudo 

nos municípios. 

Como já abordado, a gestão do PEA esta voltado na perspectiva da 

motivação coletiva à participação, na descentralização de responsabilidades e 

cobrança por resultados no desempenho das políticas públicas pela inserção de 

atores locais no processo de implementação dessa ação governamental, cujas 

práticas assumem teor inclusivo como posicionada. Desta forma, enfatiza-se 

pertinência da abordagem da investigação apreciativa a qual introduz uma maneira 

diferente de evidenciar experiências relacionadas com níveis maiores de 

accoutabilility e autonomia voltada ao protagonismo local, na construção de uma 

cultura de paz e solidariedade na escola. O referencial dessa abordagem constitui o 

assunto tratado a seguir. 

 

2.4 Abordagem e Metodologia da Investigação Apreciativa 

 

Criada na década de 80 por David Cooperrider, a Investigação Apreciativa 

(IA) (Appreciative Inquiry) trouxe outra forma de se perceber a dinâmica das 

organizações, ao definir uma nova concepção para os problemas organizacionais. 

Neste sentido, a IA baseia-se: 

Na simples suposição de que toda organização possui algo que 
funciona bem e essas forças podem ser o ponto de partida 
para criar a mudança positiva. Está voltada para: a busca do 
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conhecimento e a teoria da ação coletiva que busca expandir a 
visão e o desejo de um grupo, uma organização ou uma 
sociedade como um todo. (COOPERRIDER; WHITNET; 
STRAVOS, 2008, p.19). 
 

O Quadro 2(2) demonstra a mudança organizacional sob a perspectiva de 

dois paradigmas. No paradigma 1 a organização é vista como um problema a ser 

solucionado ao buscar nas causas as possíveis soluções. Diferentemente no 

paradigma 2, as organizações são centros criativos que precisam ser descobertos e 

valorizados, buscando assim  as inovações necessárias (COOPERRIDER; 

WHITNET; STRAVOS, 2008). 

 

PARADGIMA 1 
Solução de Problemas 

PARADGIMA 2 
Investigação Apreciativa 

“Necessidade sentida” 
Identificação do Problema 

↓ 

Apreciando 
(Valorizando o Melhor que Existe) 

↓ 

Análise das causas 
↓ 

Visualizando 
“O que Pode Ser” 

↓ 

Análise das possíveis soluções 
↓ 

Dialogando 
“O que Deveria Ser” 

↓ 

Planejamento de Ação 
(Tratamento) 

↓ 

Inovando 
“O que Será” 

Organizar é um problema a ser solucionado. 
 

Organizar é um mistério (capacidade infinita) 
a ser aceito 

Quadro 02(2) Os Dois Paradigmas para mudança organizacional 
 Fonte:COOPERRIDER; WHITNET; STRAVOS, 2008, p.34 
 

Para a fundamentação da investigação apreciativa, foram criados cinco 
princípios que dão vida ao ciclo. 
 

2.4.1 Princípios da Investigação Apreciativa 
 

A seguir são identificados os princípios que regem a IA (COOPERRIDER, 

WHITNET; STRAVOS, 2008), cuja compreensão contribui para se internalizar o ciclo 

dos 4-Ds: 

 Princípio Construtivista  

Este princípio defende que conhecer as organizações é saber que o social e o 

seu destino estão entrelaçados. É ser agente de mudanças, neste sentido, é 

compreender as pessoas e a realidade. É perceber as organizações como 
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construções humanas e vivas. A realidade, tal como é construída socialmente 

através da competência criativa. 

 Princípio da Simultaneidade  

Este princípio reconhece que mudança e investigação não são distintos e sim 

que podem ser simultâneos. Na realidade, é uma construção social em evolução 

permanente. Isto é possível pela intervenção através da articulação das perguntas 

apreciativas, uma vez que elas estabelecem estágios de construção. 

 

 Princípio Poético  

 Este princípio entende que as organizações, funcionam como livros abertos. 

Logo, as histórias da organização estão sendo constantemente sendo escritas em 

conjunto e constituem recursos inesgotáveis de aprendizagem.  

 Princípio Antecipatório  

Este principio é importante para gerar mudanças construtivistas. Neste sentido, 

pode-se considerar que imagem do futuro orienta o que poderia ser chamado de 

comportamento atual. As expectativas antecipam o futuro para o presente. 

 Princípio Positivo  

É o principio mais concreto. As mudanças são conseguidas através de questões 

positivas. Esta postura tem uma relação direta com o entusiasmo. Assim quanto 

maior o entusiasmo maior é a manutenção da mudança. Consequentemente, 

grandes porções de afeto positivo e atitudes como esperança e vínculos sociais, 

mais duradouras e eficientes serão as mudanças.  

Para aplicação da IA, os princípios são a base do ciclo, uma vez que 

estabelecem a imagem positiva para a mudança. A seguir é apresentado o ciclo, 

com base nos 4Ds. 

 

2.4.2 Ciclo dos 4-Ds 

 

A metodologia da IA reconhece a organização como um sistema aberto 

formado por indivíduos que podem construir, de forma participativa, um futuro de 

notáveis resultados (COOPERRIDER; WHITNET; STRAVOS, 2008). Para isso, o 

processo consiste em investigar a “arte do possível” com base no conhecimento do 

núcleo positivo da organização para, dessas descobertas, extraírem o melhor do 
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passado para criar a mudança e promover inovações (COOPERRIDER; WHITNET; 

STRAVOS, 2008). 

Dentro desta perspectiva, a IA é construída com base no ciclo dos 4-D’s, os 

quais serão abaixo demonstrados, (COOPERRIDER; WHITNET; STRAVOS, 2008): 

 

 Primeiro D(1) – Descoberta – O que dá vida? 

È a descoberta do que a organização tem de melhor. É um processo de 

investigação no qual são criadas perguntas e feitas entrevistas visando destacar os 

sucessos, experiências tanto individual quanto em grupo. A coleta e a narrativa das 

experiências representam as etapas mais importantes na fase da descoberta do 

modelo apreciativo, para ao final ser identificado o tópico afirmativo que dará 

significado à organização. 

 Segundo D(2) – Sonho – O que pode ser? 

De posse da definição do tópico afirmativo, o objetivo é visualizar o futuro, ou 

seja, imaginar as possibilidades de futuro. Esta fase acontece em dois momentos. 

No primeiro as pessoas que participaram do primeiro D, narram para o grande grupo 

suas experiências, desejos. Na segunda, fase todo o grupo procurará imaginar a 

organização como eles gostariam que fosse. 

 

 Terceiro D(3) – Planejamento – Como pode ser? 

De posse do tópico afirmativo e dos planos para o futuro da organização, a fase do 

planejamento se constitui na fase da criação da arquitetura social. Para isso, são 

criadas proposições provocativas. Elas são escritas no presente do indicativo, 

demonstrando como as coisas serão quando o processo for completado. Essa fase 

deve ser amplamente discutida, uma vez que diz respeito ao futuro da organização. 

 

 Quarto D(4) – Destino – O que será? 

É a meta da fase do futuro, ou seja, garantir que o sonho possa ser realizado. É um 

tempo a serviço dos ideais compartilhados, de aprendizado contínuo com base na 

inovação e ação. 

 

A Figura 5(2) apresenta de forma sintética o ciclo dos 4-D’s. Sua forma 

representada por arcos contínuos indica a correlação entre eles. Segundo 

Cooperrider (2008, p. 50), “O ciclo é apenas uma ferramenta que permite ao 
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praticante acessar e mobilizar o núcleo positivo”. O núcleo positivo é o que dá vida a 

organização, o começo e o fim da investigação. Neste sentido, a IA representada  

pelo  ciclo dos 4-D’s é construída e fortalecida conscientemente sobre as forças do 

núcleo positivo.  Dentro desta perspectiva, conclui Cooperrider (2008, p. 51): “a IA 

começa e termina com a avaliação do que dá vida a uma organização”  

Ao centro, encontra-se o tópico afirmativo, que segundo Cooperrider (2008, 

p. 52), “é a seleção de um ou mais tópicos que se tornarão o foco da intervenção”. 

Ele é a parte mais importante do processo do IA. Formado o núcleo positivo, que é a 

base, o tópico afirmativo começa a ser construído (princípio construtivista) na fase 

da descoberta, a partir das narrativas da história da organização. Na fase da 

construção dos sonhos, do futuro a ser almejado é que ele começa a ser 

evidenciado, ou seja, é momento onde o que se deseja da realização apreciativa é 

descoberto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 06(2): Ciclo dos 4-D’s 
Fonte: COOPERRIDER; WHITNET; STRAVOS, 2008, p.50 

 

2.4.3 Variação no Ciclo do 4-Ds  para o Ciclo de 5-Ds 
 

Ao longo de pesquisas no aprimoramento da metodologia, alguns autores 

destacaram a importância da introdução de mais um D - Definição (Definition). Este 

que antecederia os 4-Ds anteriores estabeleceria o foco de intervenção e de 
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planejamento da ação (MOHR (2001); ACOSTA, DOUTHWAITE (2005); 

SHENDELL-FALIK,FEINSON, MOHR (2007; apud ARAUJO, 2010, p.50). Segundo 

Araujo: 

O papel desse D é considerado primordial porque ele 
estabelece o foco inicial e o escopo da investigação, sendo um 
canal para se fechar acordos em torno do trabalho a ser 
realizado, inclusive acerca de como os membros envolvidos 
irão participar do processo (ARAUJO, 2010, p. 51) 

 

Diante dessa recomendação, para efeito desta pesquisa, a metodologia 

aplicada tomou como base os 5-D’s, já que há concordância acerca de que esse 

primeiro passo do trabalho consiste na delimitação de um foco para se trabalhar com 

os atores do PEA, especialmente quando se quer valorizar o protagonismo da 

comunidade e continuar contando com seu comprometimento ao longo do ciclo de 

investigação conforme a Figura 6(2): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 07(2): Ciclo dos 5-D’s 
Fonte: Adaptação de COOPERRIDER; WHITNET; STRAVOS, 2008, apud Araujo, 2010 
 

Como já abordado, a IA foi a abordagem escolhida na realização da 

pesquisa, considerando que os pressupostos adotados têm coerência com os 

princípios que ajudam entender as correntes de pensamento identificadas com a 

Definition 
Definição 

Esquematização 
(Quem envolver?) 
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busca do lado positivo em um dado programa social, o PEA. A necessidade de 

mudar a mentalidade para que haja uma verdadeira transformação, foi reconhecida 

em recente trabalho realizado por Oliveira e Araújo (2010), pois a IA desafia as 

pessoas a transformarem as questões deficitárias em tópicos afirmativos para a 

investigação, ao contrário dos métodos tradicionais de resolução de problemas 

(BUSHE, 2009, apud ARAUJO, 2010).   
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3 Metodologia 
 

Este capítulo expõe os procedimentos metodológicos utilizados para 

consecução dos objetivos do trabalho. Para tanto, são apresentadas as questões 

norteadoras da pesquisa, sua natureza e estratégias de investigação, a definição da 

população e da amostra e as limitações. 

 

3.1 Questões Norteadoras de Pesquisa 

 

O estudo buscou delinear como determinadas ações positivas, participativas e 

inclusivas podem contribuir para a construção de uma cultura de paz e inclusão 

social no âmbito do PEA em Pernambuco, pela inserção de atores locais no 

processo de implementação dessa ação governamental. Para tanto, questões 

norteadoras foram levantadas no capítulo um, dando margem à formulação do 

problema de pesquisa.  

Para consecução dos questionamentos apresentados, o capitulo dois trouxe o 

arcabouço teórico para discussão com base no estado da arte dos conceitos 

pertinentes ao tema, que contribuíram para o esquema metodológico de pesquisa, 

identificada como social de base aplicada, ao procurar extrair respostas de uma 

realidade social, na qual os atores estão envolvidos de modo participativo 

(THIOLLENT, 2000). Nessa perspectiva, a configuração da pesquisa depende dos 

objetivos e do contexto que a envolve além da natureza do trabalho realizado. O 

assunto é abordado no próximo item. 

 

 

3.2 Natureza e Estratégia da Pesquisa 

 

O trabalho constituiu-se quanto aos fins, em uma pesquisa de caráter 

descritivo-explicativo e interpretativo. Isso se deve segundo Gil (2009, p.42) porque 

“[...] vão além da identificação de existência de relações entre variáveis, e pretendem 

determinar a natureza dessa relação”. Neste sentido, destaca-se não só a relação 

entre gestão participativa e o PEA, como também de que forma ela acontece e de 

como evidenciá-las. 
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Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa que vem se destacando nas 

pesquisas sociais, uma vez que quebra com o formalismo que cria uma distância 

entre a observação e os dados, tão comum nas pesquisas quantitativas. É 

necessária uma visão mais holística e integrada no processo (BAUER; GASKELL, 

2008). Neste sentido, a pesquisa qualitativa leva a um discurso de qualidade no 

processo de investigação das relações ora construídas (BAUER; GASKELL, 2008). 

Qualidade esta, que encontra efeito na participação. Para Demo (2008, p. 13), “a 

arte qualitativa do homem é a sociedade que ele é capaz e criar. E isto passa 

necessariamente pela participação”. Logo, “[...] participação é o processo histórico 

de conquista da autopromoção” (DEMO, 2008, p.12).  

Por outro lado, o trabalho quanto aos meios, consistiu na proximidade com 

os procedimentos de uma pesquisa participante, considerando a pesquisadora e os 

atores sociais presentes no ambiente escolar, inclusive com atividades de 

mobilização de todos os envolvidos, mediante a realização de encontros e reuniões 

de trabalho, destacando-se, principalmente, as que aconteceram com o apoio do 

Comitê Metropolitano e Unidade Local do MEC. Sua utilização objetivou levou ao 

domínio da problemática, com base no processo participativo no qual os atores são 

absolutamente necessários, tendo em vista que se tratam dos membros da 

organização sob observação (THIOLLENT, 2000). Com esse intuito, o foco 

evidenciado pelos atores concentrou-se na busca e análise do que dá certo, 

identificando situações em que houve condições propícias para atingir os objetivos 

do PEA e valorizar o protagonismo local, segundo os pressupostos sugeridos pela IA 

(COOPERRIDER; WHITNET; STRAVOS, 2008). Para tanto, o método escolhido foi 

o estudo de caso, pois buscou examinar um fenômeno contemporâneo em um 

contexto de vida real para uma única unidade escolar (VERGARA 2007). Foram 

utilizados para pesquisa de campo, instrumentos de natureza documental e 

bibliográfica, com base em documentos comprobatórios da realidade estudada além 

do contato pessoal (VERGARA, 2007). 

As estratégias que foram adotas na pesquisa estão associadas à aplicação 

da metodologia da IA, em que houve, na medida do possível, o uso de instrumentais 

que foram desenvolvidos na pesquisa realizada por Araujo (2010). O próximo item 

destaca os elementos básicos da metodologia da IA. 
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3.3 Elementos básicos da IA versus procedimentos 

metodológicos 

 

Para consecução dos objetivos, a coleta e análise dos dados da pesquisa 

foram relacionadas à aplicação da metodologia da Investigação Apreciativa (IA). 

Neste sentido, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica referente ao 

tema tratado no capítulo anterior com base na aplicação do ciclo dos 4-Ds. Contudo, 

para se determinar o foco e o escopo de intervenção foi agregado ao ciclo dos 4-Ds, 

o D-1, passando o desenho ao ciclo dos 5-Ds, como detalhado por Araújo ( 2010). 

Em segundo, tratando-se de uma pesquisa participante foram adotados 

procedimentos de coleta de dados mais flexíveis, tendo em vista a expectativa de 

redefinição dos passos a serem dados ao longo do processo (GIL, 2009). Da mesma 

forma, no caso da IA segundo (COOPERRIDER; WHITNET; STRAVOS, 2008, p. 

125), na coleta de dados “é necessário realizar um exame cuidadoso porque a 

criação requer a descoberta das forças doadoras da vida”. O que consiste em 

estratégias emergentes, pois toda informação serve para compreender e recriar o 

núcleo positivo da organização, na qual cada uma das etapas (Ds) subsidia uma 

nova etapa do processo investigativo. 

No que diz respeito à análise dos dados, para Cooperrider, Whitnet, e 

Stravos (2008, p. 132) “não existe uma única forma correta de análise dos dados. O 

que existe é encontrar formas criativas de organizar, escutar e compreender o que 

está sendo dito a partir de múltiplas perspectivas antes e após as entrevistas”. 

 Neste contexto, abaixo no Quadro 3(3) estão descritas as etapas e os 

respectivos procedimentos metodológicos, segundo Cooperrider, Whitnet, e Stravos 

(2008) e Araújo (2010), adaptadas ao caso do PEA: 
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Etapas 
Definições Delineamentos Atividades Desenvolvidas na Escola Paulo 

Menelau 

 
 
 
 
 
 
 

D-1 

Definition – Definição 

O objetivo é dar início a um processo de 
sensibilização dos grupos que deverão ser 
envolvidos sobre a importância da formulação 
do Tópico afirmativo; em consonância com os 
objetivos do PEA e suas temáticas alinhadas 
com os passos da pesquisa na para a 
consecução do trabalho.  
É o momento temático que compreende a 
realização do contato com os Stakeholders-
chave da escola para a interlocução, incluindo 
a percepção do ambiente quanto ao 
desenrolar do processo e a própria 
mobilização dos futuros integrantes dos 
grupos de enfoque a serem criados.  
 

Delinear o foco e escopo de trabalho 
  

1. Estabelecer esquema da intervenção 
com a equipe gestora da estrutura de 
Coordenação de modo a comunicar os 
propósitos da pesquisa  

2. Estabelecer pactos, agendas, 
encontros, revisões e responsabilidades 
a serem compartilhadas com os 
envolvidos visando criar um 
envolvimento do grupo em torno do 
projeto visando chegar ao tópico 
afirmativo.   

 

Atividades 
 

1. Dia 07/07/10 
Apresentação do Modelo à gestora do 
Programa na Secretaria de Educação  

2. Dia 12/07/2010 
Reunião na Escola para  conhecer o universo a 
ser estudado e seus gestores, em particular o 
Núcleo Gestor  

3. Dia 22/07/2010; 
Reunião para sensibilização e preparação da 
aplicação do método com o Núcleo Gestor do 
PEA na Escola Paulo Menelau   

4. Dia 24/07/2010 
Aplicação do método na Escola Paulo Menelau. 
 

 
 
 
 
 
 

D-2 

 Discovery – Descoberta  
 
- Organizar os grupos de enfoque de acordo 
com a construção das temáticas acordadas 
em D-1,com base nas linhas mestras do 
programa, de modo a estimular a formulação 
de afirmações propositivas, em decorrência 
de experiências exitosas as descobertas das 
intenções estratégico-apreciativas, 
constituídas pelas aspirações, intenções e 
desejos para o futuro. 
-Criar uma agenda de apresentações para 
revelar ao grande grupo as idéias que 
surgiram ao longo dessa etapa. 

Apreciar e Valorizar o que de Melhor Existe 
 

1. Que fatores centrais possibilitaram o 
sucesso em nossa Escola? 

2. O que podemos aprender a partir de 
nossas experiências? 

3. Que lições importantes podemos extrair 
de nossas experiências? 

4. Como nosso passado positivo, o melhor 
de nossas experiências, pode nos 
tornar cada vez mais protagonistas em 
termos de ousadia e inovação quando 
pensamos no nosso verdadeiro 
potencial como Escola 

 

 
Aplicação do método na Escola Paulo Menelau 
dia 24/07/2010. 
 
Foram apresentadas duas perguntas 
apreciativas para que os grupos evidenciassem 
as práticas exitosas, dentro das respectivas 
linhas temáticas. 
Perguntas: 

1. Vamos descobrir experiências exitosas 
e quais são as causas fundamentais 
desse sucesso? 

2. O que há de positivo que valorizam e 
resgatam os costumes, crenças e 
valores da comunidade?  

 

 
 
 
 

Dream – Sonho  
 
- Descrever a representação do Sonho (Idéia-
Guia); 

Visualizar o que poderia Ser 
 

1. O que está acontecendo? 
2. Como você espera encontrar? 

Aplicação do método na Escola Paulo Menelau 
dia 24/07/2010. 
 A mesma consistiu uma grande reunião, na 
qual todos foram chamados a sonhar, ou seja, é 
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Quadro 03(3) – Procedimentos Metodológicos para aplicação da metodologia da investigação apreciativa  
Fonte: elaboração própria 

 
 
 

D-3 

 -Promover a articulação de todos em torno 
da agenda de questões estratégico-
comunicativas e das proposições 
provocativas que levarão ao alcance da 
estratégia focado no do tópico afirmativo; 
- Um roteiro a ser seguido pode ser o 
seguinte: Imagine que você acordou após um 
sono de quatro anos, estamos em 2014  
 

3. O que estaria acontecendo no mundo 
externo? 

4. Quais são os melhores resultados  que 
podemos imaginar  

5. Em que você está contribuindo para 
fazer a diferença? 

 

como se todos estivessem dormindo e 
acordassem em 2014 em Sotave, e pergunta:  

1. O que está acontecendo? 
2. Como você espera que a Escola 

esteja? 
3. Qual será a aparência da Escola dentro 

de quatro anos? 
4. O que estaria acontecendo no mundo 

externo? 
5. Vamos traçar uma imagem bem 

positiva do futuro que desejamos? 
 

 
 
 
 
 

D-4 

Design – Desenho 
 
- Mobilizar e Viabilizar as Proposições 
Provocativas para definir uma arquitetura 
social permitindo que o sonho torne-se 
realidade. Nela, são traçadas etapas, ações, 
cronograma, responsáveis, acompanhamento 
e avaliação do plano (COOPERRIDER, 
WHITNET; STRAVOS, 2008).  

Dialogar sobre o que Deveria Ser  
 
Elaboração do plano de ação para definir 
prioridades e mobilizar recursos para sua 
viabilização. 
 

 
A reunião realizada com o Núcleo Gestor para 
viabilização desta etapa aconteceu na escola 
com as gestoras e a Secretaria de Educação do 
município.   
 

 
Primeiramente foi feita uma retrospectiva da 
aplicação da metodologia, seus objetivos e a 
importância de se estabelecer o tópico 
afirmativo, como sendo a razão de ser da 
Escola Paulo Menelau, de Sotave e do PEA.  

 
 
 

D-5 

Destiny – Destino  
- Refletir e agir sobre as Indagações 
Apreciativas dos resultados alcançados 
- Reunir recursos para a mudança positiva; 
 

Inovar para o que Vai Ser  
 
Análise acerca do processo de conversão das  
proposições provocativas em ações positivas, 
por meio de feedbacks afirmativos. 

Atividades 
A reunião concentrou-se na discussão sobre 
como obter recursos para garantir a 
sustentabilidade do PEA 
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3.4 População e Amostra 

 

Como já referido anteriormente, a base de dados geradora da população 

estudada teve como referência a pesquisa realizada em 2009 e publicada em 2010 

pela UFPE, que avaliou o PEA em Pernambuco. O universo resultante foi constituído 

por um quantitativo de 1.323 questionários aplicados em 413 escolas, de 10 

secretarias da Região Metropolitana do Recife. Nestes termos, para Gil (2009, p. 

145) “Quando o universo de uma pesquisa é numeroso e esparso, é recomendável a 

seleção de uma amostra [...]”.  

Assim, de acordo com Gil (2009), para chegar à seleção amostral, em se 

tratando de uma pesquisa participante, adotou-se mais uma conotação qualitativa 

que quantitativa. Daí ter-se utilizado o critério da intencionalidade, ou seja, a seleção 

ser feita com base em características mais relevantes do ponto de vista do contexto 

estudado e dos interesses do pesquisador. 

Seguindo esse raciocínio, para destacar as práticas de gestão participativa 

no âmbito do PEA em Pernambuco, trabalhou-se com fatos de ordem operacional, 

tempo disponível, acessibilidade e necessidade de aprofundamento do caso em 

questão, de modo que a opção escolhida foi a de focalizar uma escola situada em 

um dos municípios da RMR.  

  A escolha do município alvo da pesquisa foi intencional e destacou um dos 

municípios que reunia condições propícias para o protagonismo da comunidade, por 

conter representatividade na pesquisa, além de apresentar altos índices de violência 

e indícios de gestão participativa em relação aos demais. Neste sentido, o município 

de Jaboatão dos Guararapes atendeu a estes requisitos, bem como uma de suas 

escolas, cujo perfil e análise é objeto do capítulo quatro.  

De acordo com os dados do programa para o exercício de 2009 (ULE, 

2009), esse município estava representado por 92 atores ressarcidos pelo Programa 

– Vide Anexo F, além dos que não ressarcidos (voluntários) que responderam aos 

questionários da pesquisa, em número superior aos demais beneficiados do PEA. 

Este diferencial positivo, de acordo com dados da interlocutora da Secretaria 

Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes, deve-se em boa parte à 

adesão de voluntários que atuam como oficineiros.  
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A escolha de Jaboatão dos Guararapes também esta relacionada ao Mapa 

da Violência no Brasil 2010 (Anexo A). Neste sentido, o município, segundo os 

dados referentes aos anos de 2003 a 2007, obteve o terceiro lugar dentre os 

municípios atendidos pelo PEA; na população jovem entre 15 e 24 anos, perdendo 

apenas para o Recife e Cabo de Santo Agostinho. Segundo a ULE (2009), o 

município conta com 09 escolas participantes do programa, das quais uma foi 

escolhida, de forma intencional para aplicação da metodologia da IA, como já 

mencionado.  

Para consecução dos objetivos da pesquisa, os critérios para aplicação da 

Investigação Apreciativa estão relacionados aos mecanismos de participação dos 

integrantes da estrutura de apoio ao funcionamento do PEA, que tem no 

envolvimento da comunidade, um dos elementos mais representativos da gestão 

democrática, no âmbito da estrutura de Coordenação Escolar, constante de: diretor 

escolar, coordenador escolar, professor comunitário e oficineiros (ressarcidos e 

voluntários).  

Convém adiantar que, para se chegar até a unidade educacional 

selecionada, foram realizadas reuniões com a equipe gestora da ULE e a 

interlocutora do município, para a acessibilidade à escola na qual seria aplicada a 

metodologia. 
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4 Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos das práticas 

participativas, a luz da IA, na Escola Paulo Menelau, construídas de modo 

participativo com os atores locais. O processo teve como base a aplicação das 

etapas dos 5Ds discutidos nos capítulos dois e três. A consecução dos objetivos, só 

foi possível graças ao empenho do Núcleo Gestor da secretaria e da comunidade 

escolar envolvida, caracterizando a pesquisa participante. 

Os aspectos aqui evidenciados cobrem desde o envolvimento quando da 

formação do Núcleo Gestor até a constituição do plano de ação a ser desenvolvido 

pela escola com base em ações positivas. 

 

4.1 O PEA em Jaboatão dos Guararapes 

 

Os dados do município de Jaboatão dos Guararapes integram o referencial 

dos resultados da pesquisa realizada pela UFPE (2010), particularizando o caso 

específico de Jaboatão dos Guararapes. Os resultados da pesquisa foram 

apresentados em três eixos para uma população de 216 questionários. 

O primeiro eixo está relacionado ao perfil dos atores, Os atores do programa 

em Jaboatão dos Guararapes são basicamente formados por 123 mulheres e 75 

homens, exceto 18 respondentes que não indicaram seu gênero. Com relação à 

idade e função dos agentes, em sua maioria estão na faixa etária de 18 a 30 anos 

com 35,2%, seguidos, dos de 31 a 45 anos com 33,8%, exercendo principalmente a 

função de oficineiro (54,5%). No que se refere à ocupação profissional destes atores, 

observou-se um acentuado grau de pessoas que afirmam possuir algum tipo de 

atividade profissional, ou seja, 68,1%, contra 31% que afirmaram estar 

desempregados. Dentre os afirmaram ter ocupação, 36,5% são funcionários 

públicos, provavelmente funcionários da própria escola, seguidos dos autônomos e 

assalariados. Quanto aos dados acerca do tempo de participação no programa, foi 

observado que o grupo com experiência de 2 a 4 anos perfaz um total de 68,3%, 

sendo seguido, dos que tem menos de um ano no programa com um percentual de 

8,7%. O nível de formação dos agentes foi outra importante ferramenta observada 

no perfil dos atores. Constatou-se que em sua maioria 44,3%, concluíram o ensino 
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médio, seguidos pelos atores que concluíram ensino superior com 41,5% “No que 

diz respeito à área de formação dos agentes, há uma concentração dos atores do 

Programa na área de educação com 75%, seguidos pelas Ciências Exatas com 

13%” (UFPE, 2010, p.86).  

O segundo eixo da pesquisa apresentou informações referentes às oficinas 

realizadas no município. Neste sentido, foram obtidas informações sobre o 

planejamento, registro, execução das oficinas, recursos e prestação de contas. 

Primeiramente, com relação ao planejamento e registro das oficinas apresentaram 

resultados positivos. No que diz respeito à execução das oficinas, nortearam as 

perguntas itens referentes à qualidade do material utilizado e adequação do espaço 

físico onde elas são realizadas. Foi possível concluir que os agentes consideram 

adequados os materiais fornecidos e o espaço utilizado para execução da oficina, 

(UFPE, 2010). No que diz respeito às práticas de prestação de contas, 

transparência, e pontualidade no uso dos recursos, o cruzamento das opiniões dos 

atores afirmam haver práticas transparentes na prestação de contas do PEA no 

município, conforme a evidenciado na Tabela 03(4) perfazendo um percentual de 

91,6%, contra 8,4%. Contudo, no que diz respeito à pontualidade dos recursos, os 

atores se dividem, como demonstrado na Tabela 04(4). De acordo com os dados, 

51,45% concordam com a pontualidade, contra 43,55%. Logo a pontualidade dos 

recursos demonstra, no município, entraves à execução das oficinas no município, 

como fator positivo à boa implementação do PEA. 

 

Variáveis 
Atendem o Esperado? 

Total Sim Não Não Sabe 

Contribuem para a 
transparência? 

Sim 55 0 0 55 

Não Sabe 0 0 1 1 

Não 0 3 1 4 

Total 55 3 2 60 

Tabela 03(4) - Cruzamento da opinião dos atores do Programa Escola Aberta de 

Jaboatão dos Guararapes quanto às práticas de prestação e a 
transparência no uso dos recursos 

FONTE: Pesquisa UFPE, ( 2010, p.135) 
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Variáveis 

As normas dos recursos são 
adequadas?  

Sim Não Total 

Há pontualidade 
na transferência 
de recursos? 

Sim 35 0 35 

Não 19 8 27 

Total 54 8 62 

Tabela 04(4) - Cruzamento da opinião dos atores do Programa Escola Aberta de 
Jaboatão dos Guararapes quanto às práticas de pontualidade uso dos 
recursos 

FONTE: Pesquisa UFPE, ( 2010, p.135) 
 

Por fim, no terceiro eixo, foram abordados os questionamentos acerca do 

envolvimento da comunidade com as oficinas. Foi questionado pela pesquisa da 

UFPE (2010, p.89) aos atores do PEA “se as oficinas correspondem à demanda da 

comunidade, se fazem parte da vocação cultural, se a comunidade participa da 

escolha da oficina e se a mesma fica sabendo das oficinas que ocorrem na Escola”. 

Os dados podem ser visualizados na Figura 8(4), na qual os respondentes 

afirmaram que, em relação à demanda e a escolha da comunidade há 

correspondência no atendimento das vocações culturais da mesma. Por último, foi 

questionado se as pessoas da comunidade ficam sabendo das oficinas que ocorrem 

nas Escolas, para o qual se obteve um alto índice de aprovação, sendo um dos 

maiores, mesmo contando com um pequeno percentual que indicou a opção “Em 

parte” para respondê-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 08(4) - Opinião dos agentes do PEA em Jaboatão dos Guararapes quanto ao 

processo de seleção das oficinas 
Fonte: Pesquisa UFPE, (2010, p.136) 
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Diante dos resultados acima expostos com relação à pesquisa realizada pela 

UFPE (2010) para o município de Jaboatão dos Guararapes, os dados apontam que 

o PEA e a gestão participativa da sociedade acontecem de forma positiva nas 

escolas participantes do programa. Na próxima seção serão destacadas as 

informações da Escola Paulo Menelau, escolhida intencionalmente para aplicação 

da metodologia da Investigação Apreciativa, por se destacar diante das demais pelo 

protagonismo social participativo diante de uma realidade social de elevados índices 

de violência e pobreza. 

 

 

4.2 Caracterização da Unidade Escolar Paulo Menelau 

A Escola Paulo Menelau, de acordo com os dados da Prefeitura Municipal 

de Jaboatão dos Guararapes, está localizada na comunidade de Sotave, que faz 

parte da Vila Sotave, inserida na quinta regional de Prazeres. Para entendimento da 

realidade, abaixo serão descritas as características locais. 

 

4.2.1 Dados da Vila Sotave 

 

A Vila Sotave está localizada na Regional 05 - Prazeres (Anexo G) e 

abrange cinco bairros: Cajueiro Seco, Comportas, Guararapes, Jardim Jordão e 

Prazeres. O centro urbano de Prazeres é dinâmico, com grande fluxo de pessoas e 

atividades comerciais e de serviços. A Regional conta com infraestrutura metroviária 

implantada e infraestrutura viária de caráter metropolitano, que inclui a Estrada da 

Batalha e trechos da BR-101 (Contorno e Prazeres/Pontezinha) no qual se localiza a 

Vila. Os dados da regional estão destacados conforme Quadro 4(4). 

ÍTEM DADOS 

 

População 

População (Censo IBGE – 2000): 152.055 pessoas. 
População estimada (2008): 177.363 pessoas 
Porcentagem de chefes de domicílio ganhando até ½ salário mínimo: 
17%. 
Taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais: 15,6%. 
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Quadro 04(4) –Dados da Regional Prazeres  
Fonte: Disponível em:http://www.jaboatao.pe.gov.br/, acessado em 21.07.2010 

 

As informações da Vila Sotave não estavam disponíveis no endereço 

eletrônico da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Dessa forma foi feito um 

contato com a Regional de Prazeres que disponibilizou os dados relacionados à 

infraestrutura. De acordo com as informações dos gestores, a Vila Sotave está 

situada na microrregião 4 sendo formada pelas comunidades de Areeiro, Jardim 

Prazeres, Lagoa das Garças, Sotave, Loteamento São Salvador, João de Deus, Vila 

Nova e Terra Mares. A Figura 9(4) destaca Vila Sotave, que possui na localidade de 

Areeiro, a Lagoa Olho d`Á água, também conhecida como a Lagoa do Naútico, que 

é a maior lagoa urbana do Brasil. 

 

 

                                         Vila Sotave 

 
                                  Comunidade de 
                                          Sotave 

 

 

 
Figura 09(4) Foto aérea da Vila Sotave e da Lagoa Olho d’Água. 
Fonte: Disponível em: http://lagoaolhodagua.blogspot.com/, Acesso em 10 out 2010 

 

No que diz respeito à infraestrutura, a Vila Sotave é carente, em especial em 

termos de áreas de esportes, lazer e convívio social. Não conta com praças ou 

parques, apenas a Lagoa Olho d`Água, na comunidade de Areeiro, que se 

apresenta em péssimas condições ambientais segundo os gestores. Quase não 

existem áreas verdes nas vias e residências. Basicamente não existem ruas 

calçadas e saneamento básico. A microrregião 4, onde está localizada a Vila Sotave 

conta com três postos do Programa Saúde na Família (PSF), dois Distritos 

Sanitários na comunidade João de Deus e Vila das Garças e quatro escolas, sendo 

 

Infraestrutura 

Escolas municipais: 25 
Unidades de saúde: 2 hospitais, 5 laboratórios, 2 policlínicas, 9 unidades 
especializadas, 1 unidade básica, 14 unidades de saúde da família. 
Outros equipamentos: 1 delegacia, 1 delegacia especializada da mulher, 
1 posto policial, 1 unidade do Corpo de Bombeiros, 2 clubes, 2 mercados, 
1 cemitério, 4 praças e o Parque Nacional Histórico dos Guararapes 

http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://lagoaolhodagua.blogspot.com/
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a Escola Paulo Menelau a única que atende a essa comunidade. Não há na Vila 

Sotave escolas de ensino básico de 5ª a 8ª series, nem tão pouco ensino médio e 

falta um posto de policiamento na comunidade. 

Diante destas constatações, percebe-se que a comunidade onde se localiza 

a Escola Paulo Menelau pode ser considerada carente, cujos moradores se 

encontram em estado de vulnerabilidade social muito elevado, em estado de  

 

ociosidade, com deficiências de saneamento básico e famílias vivendo em condições 

precárias, com altos índices de violência, desemprego, exclusão social, drogas e 

prostituição. 

Mesmo diante deste quadro, a população mantém uma relação muito boa 

com a Escola Paulo Menelau. Ela é o centro da comunidade de Sotave apesar de 

não ter vigilância e de contar com uma infraestrutura precária, tema que será tratado 

no próximo item. 

 

4.2.2 Escola Paulo Menelau 

 

A Escola Municipal Paulo Menelau, foi inaugurada em dezembro de 1992, 

durante a gestão do Prefeito Geraldo José de Almeida Melo e do Secretário de 

Educação Emir J. R. de Andrade. A Unidade Escolar recebeu este nome em 

homenagem ao Secretário e assessor Paulo Roberto Ximenes Menelau, que prestou 

serviços a comunidade jaboatonense por dez anos.  

Localizada à Rua 07 de Setembro S/N, Vila Sotave - Jaboatão dos 

Guararapes/PE atende a comunidade local desde Janeiro de 1993, com 13 turmas 

de 1ª a 4ª série e Educação de Jovens e Adultos. As figuras 11(4) e 12(4) destacam 

a fachada da Escola antes e depois da reforma realizada em 2003. 

É uma Escola de pequeno porte, que possui um espaço físico dividido em 

seis salas de aulas com capacidade apenas para no máximo 25 alunos, uma 

cozinha pequena, uma coordenação, quatro sanitários, uma secretaria, um pátio e 

uma sala para leitura recentemente construída com recursos do FNDE conforme 

figura 13(4). 

 Atualmente a escola funciona em quatro turnos, atendendo a 532 alunos, 

entre as modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de 
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Jovens e Adultos. O quadro de funcionários é composto por 47 pessoas, sendo 36 

efetivos e 11 contratos temporários. As informações foram prestadas pela Diretora 

da Escola Paulo Menelau. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10(4) Escola Paulo Menalau  antes da Reforma 
Fonte: Acervo da Escola Paulo Menelau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11(4) Escola Paulo Menalau  depois da Reforma 
 Fonte: Acervo da Escola Paulo Menelau 
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Figura 12(4) Sala de leitura, construída com recursos do FNDE  
Fonte: Acervo da Escola Paulo Menelau 

 

4.2.3 O PEA na Escola Paulo Menelau  

 

A adesão da Escola Paulo Menelau ao Programa Escola Aberta se deu em 

28 de abril de 2007. Desde então, as oficinas realizadas tem sido destinadas a 

contribuir com a melhoria da qualidade da educação, inclusão social, integração 

entre a escola e comunidade, minimizar a violência, valorizar as potencialidades 

inerentes ao ser humano, possibilitar uma futura qualificação profissional, construir 

uma cultura de paz na comunidade, e acima de tudo, oportunizar a promoção da 

cidadania. O PEA é hoje uma das únicas atividades de lazer da população na 

localidade  

As informações contidas no Quadro 5(4) foram prestadas pela equipe de 

gestão do PEA na Escola. È possível perceber a evolução do PEA ao longo de sua 

participação no programa. As oficinas estão diretamente ligadas às áreas temáticas 

do PEA, ou seja, de Cultura e Arte; Esporte, Lazer e Recreação; Qualificação para o 

Trabalho e Geração de Renda e Formação Educativa Complementar.  

A escolha das oficinas ocorre através do diagnóstico participativo que 

acontece anualmente, quando são avaliados a qualidade, a satisfação, e possíveis 

melhorias Observa-se também que o quantitativo de oficinas vem sendo reduzido 

ano a ano. Como ferramenta de planejamento para o exercício de 2010-2011, as 

escolas, de acordo com a nova Legislação, devem elaborar o Plano de atividades 

(ANEXO H). De acordo com os gestores da escola, atualmente estão participando 

do PEA cerca de 150 pessoas entre alunos e comunidade, destes, boa parte são 
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mães dos alunos. No entanto esse número não é uniforme por oficina. Há aquelas 

em que a demanda é maior que o número de vagas. 

As figuras 13(4), 14(4) e 15(4) destacam as oficinas realizadas pela Escola 

Paulo Menelau. É possível observar que o público das oficinas não está restrito 

apenas as crianças e jovens. As mães tem uma participação efetiva nas oficinas. 

 

Nº OFICINAS QUATITATIVO FAIXA 
ETÁRIA 

 

2007-
2008 

Bijouteria- Capoeira - Crochê - Dança -  
Fuxico - Manicure -   fuxico com Tapeçaria 
- Futebol -   Matemática para Concurso - 
Pintura em Tecido - Reforço de 
Matemática 
 

11 oficinas  
 
Alunos/oficinas  
25 a 30 alunos 

 
Diversificada 

 

2008-
2009 

Arte em Gesso- Bijuteria -Cabeleireiro -   
Capoeira -  Crochê -  Dança Cultural - 
Futebol - Fuxico com Tapeçaria 
Matemática para concurso - Manicure - 
Pintura em Tecido - Reforço de 
Matemática.  

11 oficinas  
 
Alunos/oficinas  
25 a 30 alunos 

 
 
Diversificada 

 

2009-
2010 

Capoeira - Confeitaria - Cabeleireiro - 
Emborrachado -Futebol - Pintura em 
Tecido -  Tapeçaria.  

07 oficinas  
 
Alunos/oficinas  
25 a 30 alunos 

 
 
Diversificada 

 

2010-
2011 

Arte em gesso - Biscuit - Capoeira - Corte 
e  Costura - Desenho Artístico - Pintura em 
Tecido. 

06 oficinas  
 
Alunos/oficinas  
25 a 30 alunos 

 
Diversificada 

Quadro 05(4) – Evolução do PEA na Escola Paulo Menelau 
Fonte: Informações prestadas pelos gestores do PEA na Escola Paulo Menelau 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 13(4) Oficina da pintura do PEA  
Fonte: Acervo da Escola Paulo Menelau 
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      Figura 14(4) Oficina da capoeira do PEA  
      Fonte: Acervo da Escola Paulo Menelau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15(4) Oficina desenho artístico do PEA  
Fonte: Acervo da Escola Paulo Menelau 
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4.3 Configuração do Ciclo Apreciativo  

A aplicação do método da investigação apreciativa teve como objetivo 

destacar as práticas positivas construídas na Escola Paulo Menelau. Para tanto, 

foram desenvolvidos o embasamento teórico no capítulo dois e os procedimentos 

metodológicos no capitulo três e serão apresentados de acordo com a sequencia 

estabelecida no Quadro 3(3)  

 

4.3.1Esquematização da Intervenção (D-1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como dito anteriormente, o primeiro contato da pesquisadora com o PEA 

aconteceu em agosto de 2009, quando começou a participar das reuniões do Comitê 

Metropolitano. O interesse pela pesquisa se deu pela proposta de gestão 

participativa que o PEA promovia, e que na prática, ainda carecia de avaliação. 

Neste sentido, o Comitê Metropolitano propôs uma pesquisa para mapear o 

Programa no Estado. A pesquisa foi realizada pela UFPE através do Programa 

Conexões de Saberes, durante os meses de setembro e novembro de 2009, como 

consta de algumas passagens do trabalho. A partir da divulgação dos resultados em 

março de 2010, foi possível ter um perfil do Programa em cada município. No 

entanto, a perspectiva da gestão participativa não foi alvo da pesquisa. Contudo, a 

partir de algumas informações contidas nos questionários, foi possível nortear a 

construção de cenários já discutidos na metodologia, quando da seleção do 

município a ser estudado. 

O município de Jaboatão foi selecionado segundo critérios de acessibilidade 

e de representatividade dentre os municípios que participaram da pesquisa. A 

Atividades 
 
Apresentação do Modelo à gestora do Programa na Secretaria de 
Educação 07/07/10; 
 
Reunião na Escola para conhecer o universo a ser estudado e seus 
gestores, em particular o Núcleo Gestor 12/07/2010; 
 
Reunião para sensibilização e preparação da aplicação do método com 
o Núcleo Gestor do PEA na Escola Paulo Menelau  22/07/2010; 
 
Aplicação do método na Escola Paulo Menelau dia 24/07/2010. 

 

Quem envolver e 
como envolver 
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escolha da Escola Paulo Menelau deu-se de forma intencional, através da indicação 

por parte dos gestores do Programa no município.  

A aproximação com a Escola teve início no mês de junho de 2010,  quando 

dos primeiros encontros para formação da equipe de trabalho para aplicação do 

método da IA, formada basicamente tanto por gestores do PEA como de Escola e da 

Secretaria de Educação do Município. O Quadro 6(4) apresenta a equipe do Núcleo 

Gestor que coordenará junto com a pesquisadora as etapas de aplicação da 

metodologia. O Quadro 6(4) destaca também as razões positivas do grupo para 

estar no Núcleo Gestor e a disponibilidade em participar da etapa que gerou o 

quadro 7(4), que trata das Descobertas Apreciativas, cujo conteúdo alimentou o 

processo vivenciado no D-2, assunto da próxima seção. 

 

Nome Posição Função no PEA Razões para 
participar no grupo 

Maria Elisangela 
dos Santos 

Sec. de Educação Interlocutora Contribuir para 
continuidade do PEA 

Nilza Maria S. Paiva Representante da 
comunidade 

Coordenadora do 
PEA na Escola 

Oportunidade para 
comunidade 

Rosimeire Batista  Diretora da Escola  Diretora Incentivo a mudança 
da realidade social 

Rossana Alice Sec. de Educação  Supervisora Resgate da 
cidadania 

 Valdeane do 
Carmo Silva  

Professora Professora 
Comunitária 

Valorização da 
Comunidade 

   Quadro 06(4) - Equipe Núcleo Gestor do Programa 
   Fonte: Elaboração própria – adaptado COOPERRIDER; WHITNET; STRAVOS, 2008 
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QUADRO DAS DESCOBERTAS APRECIATIVAS – Núcleo Gestor 
 Elisângela 

Santos 
Nilza Maria S. 

Paiva 
Rosimeire Batista Rossana Alice Valdeane C. 

Silva 

 
Atração para o 

PEA 

Desenvolvimento 
da comunidade 
com a escola 

Muito bom Incentivar a 
participação  

O resgate da 
cidadania dessas 
pessoas a partir da 
valorização do 
aprendizado; 

Trabalho Social 

 
 
 
 
 
O que 
mais 

valoriza 

Em si 
mesmo 

A vontade de 
realizar todos os 

sonhos e 
objetivos na vida 

profissional 

Dedicação Respeito 
Motivação 
Participação 

 

Diversas aptidões em 
trabalhos artesanais 

Compromisso; 
Respeito; 
Organização 

Na 
natureza 
do que 

faz 

Contribuir na 
melhoria da 

escola, 

Participação Amor  
Responsabilidade 
Organização 

Integração com as 
pessoas da 
comunidade. 

-Respeito pela 
comunidade em 
que trabalho. 

No PEA Oportunidade de 
inclusão e 

participação 

Valorização 
da 
Comunidade 

Participação 
Interesse 
União 
Socialização 
Respeito 

Reconhecimento da 
comunidade e 
valorização da 
mesma. 

- Iniciação ao 
trabalho; 

-Oficinas que 
envolve o 
trabalho, lazer 

A realização mais 
maravilhosa no 
PEA Como foi?  

- A relação 
participativa. 

- A conquista da 
merenda para o 

PEA 

Participação 
das mulheres 
na geração de 

renda 

Resultado do PEA 
nos alunos refletido 
no meio familiar e 

escolar. 
 

Reconhecimento do 
Trabalho feito  

Meu trabalho 
reproduzido na 
valorização da 

sociedade. 

 
Promoção da 

sustentabilidade 

Formação com 
os atores do 

E merenda nos 
finais de semana. 

A promoção 
do programa 
está na 
execução das 
oficinas 

Sensibilização/integ
ração entre todos 
os envolvidos  
Valorização 

Maior critério nos 
quantitativos dos 
recursos às escolas 
 

Adequação a 
nova legislação 

 
Desejos para 

garantir a 
sustentabilidade 

Continuidade das 
ações e 
contrapartida do 
município 

Mais 
recursos; e 

contrapartida 
do município 

. 

Formação 
continuada e 
Respeito aos 
profissionais das 
comunidades  

Sensibilização 
/integração entre e 
valorização a todos 
os envolvidos n 
 

Valorização da 
comunidade  

 

Quadro 07(4) – Quadro das descobertas Apreciativas no Núcleo Gestor 
 Fonte: Elaboração própria – adaptado Cooperrider; Whitney; Stravos (2008) 

 
 
 

4.3.2 Compartilhamento de Experiências Exitosas e Descoberta das 

Intenções (D-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicação do método na Escola Paulo Menelau dia 24/07/2010. 
 
Foram apresentadas duas perguntas apreciativas para que os grupos 
evidenciassem as práticas exitosas, dentro das respectivas linhas 
temáticas. 
 
Perguntas: 
Vamos descobrir experiências exitosas e quais são as causas 
fundamentais desse sucesso? 
 
O que há de positivo que valorizam e resgatam os costumes, 
crenças e valores da comunidade?  

 

Apreciar e 
valorizar o que de 

melhor existe 
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Para consecução da etapa D-2, foi realizado na manhã do dia 24 de julho de 

2010 na Escola Paulo Menelau em Jaboatão dos Guararapes, um encontro que 

contou com a participação de cerca de 40 pessoas, constituída por homens, 

mulheres e crianças de faixa etárias distintas. Entre as crianças, boa parte está 

matriculada nas oficinas do PEA no sábado e domingo. Com relação aos adultos, 

algumas mulheres eram também alunas, a outra parte restante ai incluída os 

homens, estiveram presentes atendendo ao convite da Coordenadora Escolar. Além 

de alguns professores, e da pesquisadora. 

A estratégia utilizada para criar um clima propício e conhecido do grupo foi 

situar a busca de aspectos positivos no ambiente da Escola Paulo Menelau. Neste 

sentido, a pesquisadora fez as devidas apresentações e falou um pouco do PEA e 

da pesquisa, sua a justificativa pela escolha do tema e da Escola. Em seguida, foi 

demonstrado o ciclo dos 5-Ds, sobretudo, o destaque da importância do D-1, ou 

seja, importância do envolvimento de todos para a consecução dos objetivos 

propostos na aplicação da Investigação Apreciativa. Em seguida foi passada a 

palavra à Diretora da Escola, Rosimeire Batista, que destacou o papel dessa 

unidade escolar perante a comunidade, desde a sua criação em 1993 e as 

mudanças sofridas ao longo do tempo. Foram elogiadas as práticas participativas 

desenvolvidas na Escola e o respeito e zelo da comunidade pelo espaço público. Os 

resultados com a entrada no PEA da Escola também foram lembrados, uma vez que 

a comunidade onde ela está situada indica ser uma região de grande vulnerabilidade 

social. As iniciativas das oficinas vêm mudando a realidade não só das crianças e 

jovens como também de adultos dada à ociosidade e falta de perspectivas. Destaca-

se o caráter democrático do processo, uma vez que as oficinas são escolhidas 

através do Diagnóstico Participativo, contemplando toda comunidade. 

  Neste sentido, notou-se um ambiente mais prazeroso por conta da 

mobilização e esclarecimentos para apreciação do que elas tinham de melhor para 

contar de si e da Escola. Assim, foi dada continuidade aos trabalhos, a partir da 

apresentação do esboço da pesquisa, e dos objetivos da etapa do D-2, que visa 

fazer com que o grupo participante evidencie a revelação de experiências acerca de 

algo de positivo em relação à escola e ao PEA. Na consecução dessa etapa alguns 

recursos metodológicos foram utilizados como data show, técnica da facilitação 
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gráfica, pesquisa em revistas, visando o envolvimento do grupo com os objetivos 

propostos. 

Em mais um momento da execução da etapa do D-2, foram apresentadas as 

quatro linhas mestras trabalhadas no PEA que serão os eixos estratégicos a serem 

trabalhados e seus direcionamentos já mencionados no capítulo 1. Dentro desta 

perspectiva, cada linha mestra está relacionada a um objetivo do PEA, assim, o que 

se busca é compreender como as experiências, que constituem práticas de 

implementação do PEA e consequentemente influenciam seus resultados.  

Neste sentido, os participantes foram divididos em quatro grupos e 

distribuídos em salas, cada um sob a colaboração de membro do Núcleo Gestor e 

de uma temática a ser trabalhada. A escolha dos integrantes dos grupos foi aleatória 

e equitativa, de maneira que cada um fosse composto por pessoas com idades e 

formações variadas. Os grupos foram divididos com base nas linhas temáticas e 

seus direcionamentos que serviram para a arregimentação dos quatro grupos, 

conforme apresentado no quadro 1(1) página 22. 

Na ocasião foram anunciadas duas perguntas apreciativas para que os 

quatro grupos evidenciassem as práticas exitosas, dentro das respectivas linhas 

temáticas. 

Perguntas: 

1. Vamos descobrir experiências exitosas e quais são as causas 

fundamentais desse sucesso? 

2. O que há de positivo que valorizam e resgatam os costumes, crenças e 

valores da comunidade?  

 

Logo após o anúncio das perguntas, a pesquisadora estipulou o tempo de 30 

minutos para que os quatro grupos respondessem às perguntas, com base nas 

temáticas de cada um, utilizando a técnica, cartazes, revistas, lápis e pinceis. 

Os resultados foram apresentados por um representante de cada grupo, ao final 

do período determinado numa plenária, com a participação de todos os presentes. 

As figuras abaixo foram produzidas pelos participantes dos grupos, através da 

utilização dos recursos acima mencionados 
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Figura 16(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 01 - aplicação da metodologia 

da investigação apreciativa na Escola Paulo Menelau em 24.07.2010 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 01 - aplicação da metodologia 

da investigação apreciativa na Escola Paulo Menelau em 24.07.2010 
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Figura 18(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 02 - aplicação da metodologia 

da investigação apreciativa na Escola Paulo Menelau em 24.07.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 03 - aplicação da metodologia 

da investigação apreciativa na Escola Paulo Menelau em 24.07.2010 
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Figura 20(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 03 - aplicação da metodologia 

da investigação apreciativa na Escola Paulo Menelau em 24.07.2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21(4) Foto dos cartazes produzidos pelo grupo 04 - aplicação da metodologia 
da investigação apreciativa na Escola Paulo Menelau em 24.07.2010 
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 O quadro 8(4) destaca a síntese das discussões temáticas representadas nos 

cartazes elaborados por cada um dos quatro grupos, conforme fotos acima, nas 

quais se estabelecem descobertas e correlações exitosas construídas ao longo 

desse processo. 

 

Quadro 08(4) – Evidências do PEA na Escola Paulo Menelau 
Fonte: elaboração Própria 
 
 

Quando das discussões plenárias então, salientou-se uma experiência 

exitosa que aconteceu quando a mãe do estudante Everton, de oito anos, relatou 

sua mudança comportamental, a partir da inclusão do discente na oficina de 

capoeira. Por sua vez, a Diretora descreveu o dia a dia conturbado de vida escolar 

desse estudante, de notas baixas, sem regras e de humor alterado em sala de aula. 

A própria mãe chegou a levá-lo a uma psicóloga por conta do seu comportamento. 

Por aconselhamento da Diretora e consentimento dos professores, resolveram dar 

uma chance ao Everton na referida oficina de capoeira. A metodologia trabalhada na 

oficina fez com que as mudanças começassem a acontecer. Hoje em casa, o garoto 

não dá mais trabalho aos pais. Na escola, seu comportamento é outro inclusive nas 

Eixos Estratégicos Descobertas 

 
1º grupo: 

Construção de uma 
Cultura de Paz 

- A importância as oficinas de capoeira como forma de 
conscientização; 
- As oficinas de dança trazendo felicidade; 
- As oficinas estimulando a criatividade e imaginação; 
- As oficinas como forma aliviar o estresse; 
- O PEA é uma forma de tirar as crianças, adolescentes e adultos 
das ruas. 

 
2º grupo: 

Práticas de 
Inclusão Social 

- Diminuição da Violência, uma vez que a população está envolvida 
com as oficinas; 
- As oficinas de corte/costura e de biscuit tiram da ociosidade, 
geram renda, servem como experiência profissional e ocupam a 
mente; 

 
3º grupo: 

Favorecimento da 
participação 

- O PEA aumentou a participação da comunidade; 
-O PEA estreitou as relações entre a escola e a comunidade; 
- Ter a liberdade de escolha das oficinas; 
- Dá oportunidade a mulheres, crianças e jovens; 
- As oficinas promovem a independência das mulheres; 
- Com a participação no PEA está se construindo uma escola 
melhor; 
- Preservação da Escola e do Meio ambiente. 

4º grupo: 

Escola como um 
espaço para 

aprofundar as 
relações com a 

comunidade 

 - O PEA mudou as relações entre a escola e a comunidade; 
- A escola era vista como um local sem motivação e infeliz, com 
PEA a escola é o local de encontro. 
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notas, sensivelmente melhoradas. Ao final a mãe agradeceu e terminou dizendo da 

importância da iniciativa do PEA que salvou seu filho de um futuro não muito 

promissor.  

Posto dessa forma chegou o momento de vivenciar a etapa D-3, como 

segue na próxima seção. 

 

 
4.3.3 Formulação da Visão de Futuro (D-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

No mesmo dia 24 de julho de 2010, após o lanche fornecido pela Secretaria 

Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes, foi dada sequencia à etapa D-

3. De posse dos dados evidenciados na etapa anterior (D-2), com base no Quadro 

9(4) visando delinear uma visão de futuro para o PEA, para a Escola e a 

comunidade de Sotave. 

  A atividade consistiu na busca da consagração, em que foram chamados a 

fechar os olhas e a sonhar, ou seja, sugeriu-se que todos estivessem dormindo 

naquele instante e acordassem em 2014 em Sotave. Sob os efeitos desse impacto, 

que durou em torno de 5 minutos a pesquisadora convidou os participantes abrir os 

olhos, enquanto inquiriu os participantes:  

 

1. O que está acontecendo? 

2. Como você espera que a Escola esteja? 

3. Qual será a aparência da Escola dentro de quatro anos? 

Aplicação do método na Escola Paulo Menelau dia 24/07/2010. 
 
 Consistiu uma grande reunião, onde todos foram chamados a sonhar, 
ou seja, é como se todos estivessem dormindo e acordassem em 2014 
em Sotave. A pesquisadora neste momento chama-os abrir os olhos e 
pergunta:  
 
O que está acontecendo? 
 
Como você espera que a Escola esteja? 
 
Qual será a aparência da Escola dentro de quatro anos? 
 
O que estaria acontecendo no mundo externo? 
 
Vamos traçar uma imagem bem positiva do futuro qu desejamos? 
 
O tópico afirmativo escolhido foi fortalecimento das relações e 
ampliação da Escola com sendo a forma de viabilizar os anseios da 
comunidade e gestores da escola. 

Visualizar o que 
poderia ser 
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4. O que estaria acontecendo no mundo externo? 

5. Vamos traçar uma imagem bem positiva do futuro que desejamos?  

 

 

 O Quadro 09(4) realça os resultados sonhados pelos participantes da 

pesquisa. Percebe-se que boa parte dos sonhos está relacionada com a 

infraestrutura de Sotave, o que vem corroborar com a falta de serviços básicos na 

comunidade e na Escola Paulo Menelau. Outra observação relevante, diz respeito à 

baixa capacidade de sonhar dos adultos, ou seja, de expressar suas expectativas 

quanto às grandes mudanças para a Escola e comunidade, diferentemente das 

crianças que esboçaram mais facilmente os seus sonhos. 

  Os resultados aqui apresentados passaram a compor as proposições 

provocativas, para construção do tópico afirmativo, ou seja, o que dá vida a Escola. 

Neste sentido, ao final dos trabalhos, a pesquisadora fez uma retrospectiva 

das atividades desenvolvidas naquela manhã na Escola, ou seja, das revelações de 

experiências exitosas e sonhos evidenciados, e propôs a grande grupo a seguinte 

indagação: 

 

Qual a razão de ser de tudo que foi dito, descoberto, evidenciado com 

relação do PEA e Escola? 

 

 A resposta do grupo foi a valorização do papel da Escola como símbolo do 

que há de bom e representativo na comunidade. Sem a Escola, acredita-se de nada 

vale o que foi descoberto ou sonhado. Assim, nas discussões, o grupo chegou à 

conclusão de que a razão de ser de Sotave e os sonhos da comunidade 

concretizam-se na Escola. Logo, é em torno do seu fortalecimento e crescimento, 

para atender aos sonhos dos grupos que surgiu o tópico afirmativo, objeto da IA. O 

assunto foi integrado à agenda de uma reunião realizada com o Núcleo Gestor, para 

constituição da próxima etapa, D-4. 
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Eixos Estratégicos - PEA 

1º grupo: 

Construção de uma 
Cultura de Paz 

2º grupo: 

Práticas de Inclusão 
Social 

3º grupo: 

Favorecimento da 
participação 

4º grupo: 

Escola  como um 
espaço para 
aprofundar as 
relações com a 
comunidade 

- Criação de um 
centro cultural, um 
espaço para 
sociedade 

- Socialização dos 
saberes 
- Melhoramento na 
infraestrutura de 
Sotave 

- Criação de uma 
gestão 
compartilhada,  
com delegação de 
responsabilidades 

- Criação de um 
jardim para escola; 
- Quadra para escola; 
- Área de lazer na 
escola 

 -Criação de aulas de 
informática na 
Escola 

 - Ampliação do ensino 
até a 8ª série 

   - Segurança 

Quadro 09(4) – Idealizando o futuro para a Sotave e Escola Paulo Menelau 
Fonte: elaboração Própria 

 
 

Tópico Afirmativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4 Discussão sobre como viabilizar as Proposições Provocativas 

no âmbito do PEA (D-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O tópico afirmativo escolhido foi viabilizar 
a ampliação e o fortalecimento do papel 
da Escola, visando atender aos anseios 
de todos 

Atividade 
A reunião realizada com o Núcleo Gestor para viabilização 
desta etapa aconteceu na escola com as gestoras e a 
Secretaria de Educação do município.   
 

 
Primeiramente foi feita uma retrospectiva da 

aplicação da metodologia, seus objetivos e a importância 
de se estabelecer o tópico afirmativo, como sendo a razão 
de ser da Escola Paulo Menelau, de Sotave e do PEA.  

 

Tópico 
Afirmativo 

 

Dialogar 
sobre o que 
Deveria Ser 
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A reunião, realizada com o Núcleo Gestor, contou com a participação da 

Direção e Coordenação do PEA da Escola, da Supervisora da Secretaria de 

Educação e da Professora Comunitária, para discussão do tópico evidenciado na 

etapa anterior D-3.  

Deste modo, foi feita uma retrospectiva da aplicação da metodologia, seus 

objetivos e a importância de se estabelecer o tópico afirmativo, como sendo a razão 

de ser da Escola Paulo Menelau, de Sotave e do PEA. A escolha do tópico 

afirmativo consistiu fortalecimento e na ampliação da Escola com sendo a forma de 

viabilizar os anseios dos gestores, da sociedade e sustentação do PEA. 

Mais uma vez foi percebido que as Proposições Provocativas, constantes do 

Quadro 10(4) exigiu mobilização do Núcleo Gestor e da comunidade porque 

requerem a intervenção do poder público, em diferentes esferas (municipal, estadual 

e federal). Assim, escapam ao papel da Escola desempenhar. É possível, inclusive 

afirmar que o melhoramento da infraesturutra da Vila Sotave já poderá ser 

implementado, uma vez que à época, segundo a Prefeitura de Jaboatão dos 

Guararapes, ainda no final do mês de setembro de 2010, teriam início as obras de 

recapeamento da vias principais da Vila Sotave. Outra proposição a ser concretizada 

refere-se à implementação de um jardim na Escola. A iniciativa partiu das crianças, 

mas foi compartilhada por todos que fazem a Escola. Foi definido pelo Núcleo 

Gestor que as ações a ficariam cargo do Programa Conexões de Saberes da 

UFRPE, cujos integrantes foram convidados a participar da próxima reunião, que 

consiste etapa D-5, a seguir. 

 

 

 

Eixos Estratégicos Proposições Provocativas 

 
1º grupo: 

Construção de uma 
Cultura de Paz 

Ampliação da Escola para também abrigar eventos culturais e 
outras formas de expressão de potencial da comunidade, inclusive 
para possibilitar a oferta de ursos e aulas de informática. Isto vai 
requer maior mobilização do que até hoje foi feito.  
Entretanto, reforma depende da instalação de equipamentos de 
informática já solicitados a Secretaria de Educação do município. 

 
2º grupo: 

Práticas de 
Inclusão Social 

  
Melhoramento da infraestrutura de Sotave, pelo menos no que diz 
respeito à obra das ruas principais, o calçamento deve ter início na 
primeira quinzena de setembro de 2010. 
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  Quadro 10(4) – Proposições Provocativas 
Fonte: elaboração Própria 

 
 
4.3.5 Passos Previstos na Escola Paulo Menelau - (D-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 A etapa D-5 reuniu o Núcleo Gestor com a pesquisadora para refletir acerca 

das Proposições Provocativas e como viabilizá-las em ações concretas. Naquele 

momento, tomou-se conhecimento da entrada em vigor de uma nova Resolução 

nº03/2010, do FNDE, que pode comprometer o sucesso do PEA, pela redução de 

recursos e das garantias de repasses, visto que os recursos do programa estão 

garantidos apenas para este PPA (2007-2011). Assim, as perspectivas de médio e 

longo prazo mostram-se limitadas para uma visão de futuro mais abrangente, 

podendo até mesmo, implicar na extinção do PEA, um programa federal, do qual o 

município é integrante por força de descentralização. 

A questão das parcerias público-privadas pode significar uma saída, 

sabendo de experiências exitosas, as quais merecem ser objeto de reflexão, para 

mobilizar recursos necessários à mudança positiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
3º grupo: 

Favorecimento da 
participação 

 
Expansão da gestão compartilhada e delegação de 
responsabilidades como prática efetiva, com recursos assegurados 
para as demandas da comunidade. 
Isto requer um conselho Escolar mais ativo, a melhora da 
capacidade de captação de mais recursos e contrapartida 
governamental 

4º grupo: 

Escola como um 
espaço para 

aprofundar as 
relações com a 

comunidade 

Fortalecimento da Escola como um espaço de manifestação dos 
valores ligados à cultura de paz por meio de atividades esportivas. 
Ao lado disso, foi visualizada a criação de um jardim em local que 
se recente de praças e parques.  

 
Atividades 
A reunião concentrou-se na discussão sobre como obter recursos 
para garantir a sustentabilidade do PEA 
 

Inovar para o 
que vai ser 
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5 Conclusões 
 

O estudo objetivou delinear como determinadas ações positivas podem 

contribuir para a construção de uma cultura de paz e inclusão social no âmbito do 

PEA em Pernambuco, pela inserção de atores locais no processo de implementação 

dessa ação governamental. Para consecução dos objetivos, foi utilizada a 

metodologia da Investigação Apreciativa para realçar essas práticas participativas e 

democráticas culminando com a emergência do tópico afirmativo que reconhece a 

necessidade de fortalecer e ampliar a Escola para que, além de ser papel 

institucional estabelecido, cresça sua virtude apreciativa de ser um espaço cultural, 

de reunião e manifestações de valores cívicos, da paz na comunidade 

O trabalho confirma a tendência de se ressignificar o papel da escola como o 

“lócus” de práticas democráticas ensejados nos discursos da Constituição Federal 

de 1988, estimulado pelo o PEA a partir de 2004, como Política Pública do Ministério 

da Educação. 

A gestão do PEA foi definida por meio de ações comuns e complementares 

entre as esferas federal, estadual e municipal. Assim, estimulou-se o interesse por 

parte dos Estados e Municípios em aderir ao Programa por ser parte da matriz 

institucional, conforme os papéis e responsabilidades na gestão da ação 

governamental. Como visto, sabe-se que o PEA trabalha com dois modelos de 

gestão, interagindo de forma complementar, ou seja, o modelo gerencial e o societal. 

No modelo gerencial, ferramentas como descentralização administrativa, prestação 

de contas, transparência nos recursos públicos e controle social são requerimentos 

para a transferência de recursos às Escolas no âmbito da gestão do Programa. Já 

no modelo societal, a participação e gestão dos recursos acontecem na Escola. 

Assim, pode-se concluir que no PEA, a participação da sociedade tem lugar nas 

oficinas e mesmo na tomada de decisão referente à alocação de recursos, como 

vem acontecendo na implementação do Programa. 

  Contudo, algumas fragilidades devem ser apontadas. Observa-se na gestão 

do PEA, que, este precisa de reconhecimento por parte do município. Caso 

contrário, a gestão tende a ser precária. Não existe uma forma de gestão única, daí 

serem percebidas gestões mais democráticas e outras mais centralizadas. Nos 

municípios com uma boa infraestrutura para o Programa, as decisões e a 
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participação estão praticamente asseguradas, enquanto que, em outros, as escolas 

andam “sozinhas”. 

Pernambuco conta com o maior número de escolas do Programa. São mais 

de 400 escolas no Estado. Neste sentido, cresce a importância do Comitê 

Metropolitano como instância de poder na regulação da gestão colegiada, na qual as 

decisões são monitoradas pelo Núcleo Gestor do MEC no Estado. Apesar dos 

avanços, o maior problema continua sendo a matriz institucional na qual os 

formuladores estão distantes das realidades estaduais e municipais. São essas 

fragilidades apontadas na fundamentação teórica com relação ao modelo gerencial e 

das novas institucionalidades dos Estados e Municípios após a Constituição de 

1988, recortadas neste fragmento revelado pela dissertação. 

Porém, o olhar dado ao estudo recaiu sob a perspectiva da participação, não 

apenas no controle social, mas, sobretudo, na governança que está sendo 

construída, sob a forma de ações compartilhadas pela comunidade no espaço 

escolar. Para tanto, foi utilizada a metodologia da Investigação Apreciativa, como 

estratégia para destacar essas práticas e de levá-las à concretude e mudança social. 

Como já discutido, o Programa acontece em escolas públicas, com altos 

índices de vulnerabilidade escolar e violência. Estimulam-se nesses espaços, 

práticas participativas através das oficinas e construção de instrumentos que 

viabilizem a cultura de paz e inclusão social, como forma de diminuir os índices de 

violência. Por escolha temática, procurou-se falar de práticas participativas e 

democráticas em circunstâncias cercadas pela falta de condições de infraestrutura 

básica, com sérios impedimentos ao próprio empoderamento da comunidade 

afetada, constituindo um desafio a ser superado. 

A metodologia para evidenciar essas práticas poderia recair na exposição de 

problemas. Mas, a IA busca destacar o que se tem de melhor nas pessoas, nas 

organizações (escola) e no ambiente que as circunda. Neste sentido, a indicação do 

município de Jaboatão dos Guararapes se deu com base em uma amostra 

significativa para entender o funcionamento do Programa no Estado, diante do 

quadro desenhado pela problemática instigada por estatísticas nada alentadoras. A 

própria escolha da Escola Paulo Menelau foi intencional, por representar a realidade 

da educação brasileira, que expõe a falta de estrutura voltada para população.  

As práticas evidenciadas no D-1 (envolvimento) demonstraram existir 

gestores comprometidos com a Escola e com o Programa, mas impotentes ao 
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sistema que lhes é posto. Na aplicação do D-2 (descobertas) foram evidenciadas 

pela comunidade, quando da aplicação da IA, práticas participativas nas oficinas e 

envolvimento com o PEA. Neste momento foi destacado que o PEA é entendido pela 

comunidade como prática inclusiva, de geração de renda e de criação de uma 

cultura de paz. Todavia, ainda não há uma clara explicitação de como essas práticas 

podem mudar a realidade da comunidade a partir do empoderamento do espaço 

escolar como forma de sustentabilidade do Programa. 

Na etapa D-3 (sonhos), a aplicação da metodologia destacou que é 

necessário melhorar a infraestrutura tanto da comunidade quanto da Escola. As 

crianças sonharam com áreas de lazer, aulas de informática e um jardim, embora os 

adultos tenham resistido na liberação das expectativas presas em seus sonhos. Isto 

ensejou proposições provocativas, etapa D-4 (o que pode ser), ligadas não só ao 

fortalecimento e expansão da Escola como lócus de expressão participativa e 

inclusiva, mas também à geração de iniciativas que mobilizem recursos do poder 

público em diferentes esferas e da própria comunidade. Desta última, as 

provocações recaem na exploração e revelação de suas qualidades potenciais, seja 

no espaço cultural ou mesmo político, para viabilizar a gestão compartilhada. 

Diante do exposto, as conclusões apontam a emergência de práticas 

positivas na participação da comunidade na construção de uma cultura de paz e 

inclusão social no âmbito do PEA na referida Escola, em Jaboatão dos Guararapes, 

ainda que incipientemente. Porém, um embrião está em franco desenvolvimento já 

que se afirma que existir um Núcleo Gestor motivado, seja na Escola como também 

no núcleo do PEA na Secretaria de Educação Municipal. Mas, há muito por fazer 

para inserção dos entes públicos, sobretudo os estados e municípios, fazendo-se 

necessário que haja ajustes no processo de implementação dessa ação 

governamental, dada as interfaces com a realidade social. 

Sob a perspectiva de implementação de Programas como este, os 

resultados acerca da participação levam a crer que talvez não haja a continuidade 

do que vem sendo feito, visto que se os recursos federais cessarem, os municípios 

só se apropriarão do Programa caso a população se manifeste, e mostre a sua 

força. Neste caso, a etapa D-5 (inovação para o que vai ser), encerra um enigma 

que cabe discussão a ser mais aprofundada em trabalho futuro. O argumento é de 

que a conversão do sonho em realidade, ou seja, do planejamento transformado em 

ação, está parte em andamento, mas não inteiramente garantido. Daí, a perspectiva 
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de pesquisa sugerida a ser a de acompanhar o desfecho deste processo, ainda 

precário. 

Em razão de tratar-se de um estudo de caso, estes resultados não podem 

ser generalizados.  

Recomenda-se ainda, que este estudo seja replicado em outras escolas, em 

outros municípios, para que possa ser realizado um estudo comparativo com outras 

realidades. 
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Apêndice A - Atividades desenvolvidas na escola Paulo Menelau a 
luz da IA 
 
                                                  D1 - Esquematização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  D2 - Investigando 
 
      
 
                                                               
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                        D3 - Sonhando 

 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Atividades 
 
Apresentação do Modelo à gestora do Programa na Secretaria de 
Educação 07/07/10; 
 
Reunião na Escola para  conhecer o universo a ser estudado e seus 
gestores, em particular o Núcleo Gestor 12/07/2010; 
 
Reunião para sensibilização e preparação da aplicação do método com 
o Núcleo Gestor do PEA na Escola Paulo Menelau  22/07/2010; 
 
Aplicação do método na Escola Paulo Menelau dia 24/07/2010. 

 

 
Aplicação do método na Escola Paulo Menelau dia 24/07/2010. 
 
Foram apresentadas duas perguntas apreciativas para que os grupos 
evidenciassem as práticas exitosas, dentro das respectivas linhas 
temáticas. 
 
Perguntas: 
Vamos descobrir experiências exitosas e quais são as causas 
fundamentais desse sucesso? 
 
O que há de positivo que valorizam e resgatam os costumes, 
crenças e valores da comunidade?  

 

Aplicação do método na Escola Paulo Menelau dia 24/07/2010. 
 
 Consistiu uma grande reunião, onde todos foram chamados a sonhar, 
ou seja, é como se todos estivessem dormindo e acordassem em 2014 
em Sotave. A pesquisadora neste momento chama-os abrir os olhos e 
pergunta:  
 
O que está acontecendo? 
 
Como você espera que a Escola esteja? 
 
Qual será a aparência da Escola dentro de quatro anos? 
 
O que estaria acontecendo no mundo externo? 
 
Vamos traçar uma imagem bem positiva do futuro qu desejamos? 
 
O tópico afirmativo escolhido foi fortalecimento das relações e 
ampliação da Escola com sendo a forma de viabilizar os anseios da 
comunidade e gestores da escola. 

(Quem envolver e 
Como envolver?) 

 

Apreciar e 
valorizar o que 

de melhor existe 
 

Visualizar o que 
poderia Ser 
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                                                                   D4 - Planejando 

  
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                     D5 – Desenhando 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 
A reunião realizada com o Núcleo Gestor para viabilização desta etapa 
aconteceu na escola com as gestoras e a Secretaria de Educação do 
município.   
 

 
Primeiramente foi feita uma retrospectiva da aplicação da metodologia, 
seus objetivos e a importância de se estabelecer o tópico afirmativo, 
como sendo a razão de ser da Escola Paulo Menelau, de Sotave e do 
PEA.  

 
Atividades 
A reunião concentrou-se na discussão sobre como obter recursos 
para garantir a sustentabilidade do PEA 
 

Dialogar sobre 
o que Deveria 

Ser 
 

Inovar para o 
que Vai Ser 
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Apêndice B – Termo de Consentimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu,___________________________________________________________tenho 
conhecimento dos objetivos e propósitos do estudo que tem como Tema: “Gestão 
Participativa no Programa Escola Aberta: Uma investigação apreciativa, na Escola Paulo 

Menelau em Jaboatão dos Guararapes – PE”, e fui informado de forma detalhada sobre o 
sigilo e confidencialidade das informações que prestar, assim como fui assegurado da 
impossibilidade de que qualquer informação possa ter repercussão em minha vida pessoal. 
Estando ciente destas orientações, estou de acordo em participar voluntariamente da 
pesquisa proposta, respondendo e participando das fases de execução realizadas pela 
pesquisadora Angela Basante de Campos, mestranda do Mestrado Profissional em Gestão 
Pública – MPANE, pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 
 
 
Jaboatão dos Guararapes,    
 
 
 
Assinatura  
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Anexo A –  Mapa da Violência 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5.4.1 (completa). Número e Taxas Médias de Homicídio (em 100 mil) na População Jovem - . 

15 a 24 anos de idade. Municípios do Brasil. 2003/2007. Ordenada por UF e por Taxa de Homicídios.  

Pos. 
Nac. 

Pos. 
Est. 

Município UF 
Média 
Anos 

Popul. Número de Homicídios Taxa 

(1000) 2003 2004 2005 2006 2007 Homic 

3 1 Recife PE 1 283,4 603 660 625 635 635 224,1 

13 2 Cabo de Santo Agostinho PE 3 35,1 60 43 56 47 68 162,3 

18 3 Jaboatão dos Guararapes PE 1 128,3 212 235 261 214 203 158,2 

82 18 São Lourenço da Mata PE 3 19,0 17 13 14 22 23 103,7 

122 31 Camaragibe PE 3 28,8 22 24 10 32 34 88,0 

Fonte: Instituto Sangrari - Mapa da Violência, 2010        
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Anexo B - Termo de Adesão e Compromisso - Voluntariado 
 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 
PDDE/FEFS 

 
 

Termo de Adesão e Compromisso 

_____________________________________, ____________, ____________________, 
    Nome do(a) Voluntário(a)                   ( Nacionalidade)       (Estado Civil) 

residente e domiciliado(a) no(a)______________________________________, ______, 
                                                                                                                         

(Rua/Avenida)                                                                                (nº) 

_______, __________________, __________________, _____ portador(a)  do  CPF 
n.º 

(Complemento)                            (Bairro)                                                     (Cidade)                                
(UF) 

____________________ carteira de identidade nº ______________, 
_________/_____,  

                      (Nº do CPF)                                                                                                                                                     
(Órgão Expedidor)        (UF) 

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, 
serviço voluntário, nos termos da Lei n° 9.608, 18 de janeiro de 1988, que tem por objeto a (  
) execução (  ) organização (  ) coordenação (  ) supervisão de atividades educativas e 

recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, 
sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas 
do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cônscio de que fará jus ao ressarcimento 
das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado 
serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 
________________________/ _____,    ____ de _______________ de 

20____. 
                                                       (Local)                                 (UF)    

 
 
 
 

_______________________________ 
 

Assinatura do(a) Voluntário(a) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



101 
 

 
 

Anexo  C- Termo de Compromisso -  UEx 

  
   

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 
PDDE/FEFS 

                                          

TERMO DE COMPROMISSO 

Presidência da UEx 
 

____________________________________________________________________,  
                                   (Nome do(a) presidente(a) da UEx)                                                                        

(nacionalidade)    
 

_________________, residente e domiciliado(a) no(a)____________________________ 
          (Estado Civil)  

________________________________________________, ______, portador(a) do CPF 
  

nº __________________, Carteira de Identidade nº ________________, _______ ,(Órgão 
Expedidor / UF) 

 
Presidente(a) do(a)_______________________________________,___________________  

                                 (Nome da UEx)                                                        (CNPJ da UEx) 

firma o compromisso de acatar, cumprir e fazer cumprir as disposições da Resolução 
do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, no corrente exercício, dos processos de 
adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas, referente ao 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para garantir o funcionamento da escola que 
representa nos finais de semana, a contar da data do recebimento do repasse efetuado para 
esse fim até junho do ano subseqüente ao do mês da efetivação do repasse, sob pena de 
sujeitar-se às imposições legais pertinentes, tomando as seguintes medidas: 

a) apresentar, tempestivamente, à esfera de governo na qual esteja subordinada, os 
dados cadastrais e os documentos exigidos para fins de atendimento do(s) 
estabelecimento(s) de ensino beneficiários(s) que representa(m); 

b) dispor de informações sobre os valores destinados, à conta do PDDE, à (s) 
escola(s) que representa(m), cientificando-a(s) do(s) crédito(s) correspondente(s); 

c) empregar os recursos em favor da(s) escola(s) beneficiária(s) que mantém, 
respeitando as regras e as finalidades do programa; 

d) manter e gerir os recursos na correspondente conta bancária especifica em que foi 
depositado, movimentando-os somente para pagamentos das despesas relacionadas com 
as finalidades do programa, mediante cheque nominativo ao credor ou para aplicação no 
mercado financeiro; 

e) aplicar os recursos em caderneta de poupança nos casos em que a previsão de sua 
utilização for igual ou superior a um mês; 
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 
PDDE/FEFS 

 

f) manter registros contábeis específicos para acompanhamento e controle do fluxo 
dos recursos recebidos, destacando a receita, as aplicações financeiras e respectivos 
rendimentos, bem como as despesas realizadas; 

g) proceder a doação ao ente federado ao qual esteja subordinado para incorporação 
ao seu patrimônio dos bens adquiridos ou produzidos com recursos do PDDE, vedado o seu 
uso fora do âmbito da(s) unidade(s) escolar(es) beneficiária(s); 

h) apresentar as prestações de contas dos recursos recebidos do PDDE, ao 
responsável pela rede de ensino a que pertence. 

i) manter, em sua sede, em boa ordem e organização, à disposição do FNDE, dos 
órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, os documentos comprobatórios 
da realização das despesas relativas ao programa, emitidos em seu nome e identificados 
com os nomes do programas, ainda que a contabilização tenha sido confiada a terceiros; 

j) afixar, na sede da(s) escola(s) que representa(m) em local de fácil acesso e 
visibilidade, demonstrativo sintético que evidencie os materiais adquiridos que lhe(s) foi(ram) 
fornecidos e prestados à conta do programa, com indicações dos valores correspondentes; 

l) disponibilizar quando solicitado, às comunidades escolar e local toda e qualquer 
informação referente à aplicação dos recursos do programa. 

 

_______________________________, _____de _____________de ______. 

                                                                 Local                   Data 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) presidente(a) da UEx 
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Anexo D – Marcos Legais da Pesquisa com base no Marco Lógico do diagnóstico – 

UNB, utilizados na pesquisa da UFPE em 2009. 
 
 

 
INS1 – Critério de seleção das escolas: Art. 4 contem os seguintes 

critérios: o atendimento será realizado, preferencialmente, a escolas públicas 

de 5º a 8º série e do ensino médio situadas em regiões metropolitanas do país, 

consideradas como área de risco social. As escolas deverão estar cadastradas 

no censo escolar realizado anualmente pelo instituto de estudos e pesquisas 

educacionais – INEP. 

Pergunta Avaliativa: as escolas que estão inscritas no programa estão 

localizadas em comunidade com vulnerabilidade social? 

INS2 – Estratégia de formação da equipe: a formação da equipe do 

PEA demanda pessoas para gerenciar executarem o programa na escola. 

Estes atores tem atribuições específicas que exigem um perfil determinado 

para cada um deles. O perfil indicado no manual Operacional do PEA. 

 

Pergunta Avaliativa: a equipe possui conhecimento compatível com 

suas atribuições? São informados e treinados para exercerem suas funções? 

INS3 – Recursos orçamentários suficientes: de acordo com a 

resolução número 19 de 15 de maio de 2008 Art. 2º : os recursos transferidos 

[...] serão empregados: 

I – na aquisição de material permanente; 

II – na manutenção, conservação e pequenos reparos na unidade 

escolar; 

III – na aquisição de material; 

IV – na avaliação de aprendizagem; 

V – na implementação de projeto pedagógico; 

VI – no desenvolvimento de atividades educacionais; 

VII – na implementação do PDE escola; 

VIII – no funcionamento das escolas nos finais de semana; 

IX – na promoção da educação integral. 
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Pergunta Avaliativa: os recursos orçamentários previstos são suficientes 

para a execução das atividades previstas?  

INS4 – Normas de descentralização dos recursos: de acordo com a 

resolução número 19 de 15 de maio de 2008 Art. 16º: os recursos transferidos 

[...] deverão ser transferidos á conta do PDDE [...], mantidos e geridos em 

contas distintas [...] devendo os saques ser realizados mediante cheque 

nominativos ao credor ou ordem bancária somente para o pagamento de 

despesas relacionadas com o objeto do programa [...]. A UEx é a entidade 

criada pela comunidade escolar, sob forma de pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de auxiliar a administração 

escolar, especialmente no que se refere á captação de recursos financeiros 

para aplicação na escola que estiver vinculada. Ex: APAM, APM,APP,Caixa 

Escolar e outras. 

Pergunta Avaliativa: as normas e procedimentos para descentralização 

dos recursos são adequadas? Há pontualidade na transferência de recursos?  

 

INS5 – Estrutura organizacional adequada com a divisão de 

competências e formas do acompanhamento da execução: de acordo com 

o Manual Operacional o arranjo institucional do PEA segue a estrutura abaixo: 

UNESCO, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Esporte, Ministério 

da Cultura, Fórum das Estatais, Unidades Gestoras (SECAD, FNDE, SEB), 

Interlocutores, Unidade Gestora do Programa (UGP), Unidade Local no Estado 

(ULE), Gestão do Estado e Municípios (coordenador interlocutor, coordenador 

temáticos, supervisores), Coordenação Escolar (diretor escolar, coordenador 

escolar, professor comunitário, oficineiro (ressarcidos e voluntários). 

Pergunta Avaliativa: é adequada a estrutura organizacional do 

programa? Há divisão de competência bem definida? Existem formas de 

acompanhamento da execução das atividades? 
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INS6 – Instalações das escolas: ao assinar o termo de adesão da 

escola ao PEA o diretor presta algumas informações sobre a escola como 

infra-estrutura, capacidade física da comunidade escolar, conselho escolar, 

participação em programas e eventos ocorridos no ambiente escolar durante o 

ano. 

Pergunta Avaliativa: a infra-estrutura disponibilizada pela escola é 

adequada para o desempenho das atividades do programa EA? O material 

disponível para a realização das oficinas é adequado? As condições materiais 

para realização do programa foram disponibilizadas? 

 

INS7 – Criação do Comitê Metropolitano ou municipal do PEA – 

instância obrigatória de participação: de acordo com o Manual Operacional 

é a ULE, a articuladora entre os interlocutores, representantes das secretarias 

de educação estadual e municipal, que, de forma colegiada, formam o comitê 

metropolitano. 

Pergunta Avaliativa: o comitê metropolitano, instância obrigatória de 

participação, é importante para o escola aberta? Por quê? 

 

ATI6 – Seleção das oficinas e dos oficineiros (auscultam a 

comunidade) 

Pergunta Avaliativa: como se dá o processo de seleção das oficinas? E 

dos oficineiros? A comunidade é auscultada? 

 

 

 

ATI8 – Implementação das oficinas 

Pergunta Avaliativa: as oficinas são implementadas de forma 

adequada? 

 

 

ATI7 – Divulgação as atividades (oficinas) junto a comunidade 

Pergunta Avaliativa: a divulgação das oficinas junto á comunidade é 

feita de maneira adequada? 
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Anexo E  - Questionário – pesquisa PEA – Pernambuco – UFPE-2009 

 

EIXO I – ESTRUTURA 

A. DADOS DO PERFIL DOS ATORES 

 

1. Idade 

 18 a 30 anos  46 a 55 anos 

    31 a 45 anos     Acima de 56 anos 

 

2. Gênero 

 Masculino  Feminino 

 

3. Ocupação 

 Funcionário Público 

 Assalariado 

 Autônomo 

 Aposentado 

 Desempregado 

 

4. Você exerce qual função na equipe do Programa? 

 Coordenador escolar 

 Supervisor 

 Diretor Escolar 

 Professor Comunitário  

 Oficineiro (ressarcido ou voluntário? __________________) 

 

5. Quanto tempo de experiência no programa você tem? 

 Recém-nomeado 

 Menos de 1 ano 

 Até 1 ano 

 2 a 4 anos  

 

6. Como foi indicado para participar do Programa Escola Aberta? 
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 Indicação pelo diretor da escola 

 Foi por conta própria 

 A comunidade convidou 

 

7. Qual seu nível de formação? 

 Formação não escolar, adquirida na vivência do trabalho 

 Ensino Fundamental incompleto 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio incompleto 

 Ensino Médio completo 

 Nível Técnico 

 Superior incompleto 

 Superior completo ou mais 

 

8. Em que Área é a sua Formação? _________________________ 

 

9. Qual sua motivação para participar do programa? (pode assinalar mais de uma 

resposta) 

 Resolver alguma situação particular ou de família 

  Querer estar mais perto do poder de decisão 

 Melhorar a situação da comunidade 

 Imposição do Gestor Municipal 

 Intenção de seguir carreira Política 

 Motivação Religiosa 

 Adquirir Status e poder 

 Outra. Qual? 

____________________________________________ 

 

10. Qual seu grau de satisfação na função que exerce no Escola Aberta? 

 Satisfeito 

  Insatisfeito 

 Indiferente  

 

11. Quais os requisitos abaixo relacionados foram exigidos para a candidatura 

como membro da equipe do programa? (pode assinalar mais de uma resposta) 
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 Não foram estabelecidos requisitos para aceitação ou indicação. 

 Ser aprovado em prova de conhecimentos para atuar na função. 

 Ter feito curso de capacitação. 

 Ter disponibilidade de tempo para se dedicar à função. 

 Ter indicação favorável de alguma autoridade da escola. 

 Ter nível mínimo de escolaridade (por exemplo, nível fundamental ou médio). 

 Residir no município/comunidade 

 Outro(s) requisito(s). Qual(is)? ______________________________________ 

 

B. ESPAÇO FÍSICO 

*No caso do supervisor, nas questões de 12 a 15 relatar sobre as cinco escolas 

acompanhadas. 

12. A escola onde você atua é: 

 Estadual 

 Municipal 

Em que Município a escola é localizada? _________________________________  

13. Você considera a escola em um ambiente de vulnerabilidade social?  

 Sim 

 Não 

 Em parte 

 

14. Sua escola já possui atividades de lazer antes da adesão do Programa Escola 

Aberta? 

 Sim 

 Não 

 

15. A escola é o único espaço de lazer da comunidade? 

 Sim 

 Não 

 

Se Não, quais outros espaços existem na comunidade para o lazer? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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C. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

 

16. Como você avalia o Comitê Metropolitano em seu exercício do cumprimento 

de suas funções? 

Dimensões 

 

Avaliação 

Sim Em Parte Não 

Existem espaços de aprendizagem e troca de 

experiências nas reuniões do comitê?  

   

O Comitê tem um bom relacionamento com as 

secretarias? 

   

Existe clareza na função de papéis entre o Comitê 

e os órgãos das prefeituras? 

   

Existem respostas aos questionamentos feitos 

para o Comitê? 

   

O Comitê cumpre seu papel de apoio à gestão?    

 

 

 

17. Como você avalia seu grau de conhecimento sobre a Organização do 

Programa? 

 

Conhecimentos sobre a 

Organização Política 

GRAU DE CONHECIMENTO 

NÃO POSSO 

AVALIAR POR NÃO TER 

ACESSO/CONHECIMENTO 

BAIXO MÉDIO ALTO 

UNESCO     

Ministério do Trabalho e Emprego     

Ministério do Esporte     

Ministério da Cultura     

Fórum das Estatais     

Unidades Gestoras (SECAD, FNDE, SEB)     
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Unidade Local no Estado (ULE)     

 

18. Você já leu o Manual Operacional do Programa Escola Aberta? 

 Sim 

 Não 

 

19. Como você avalia a atuação dos seguintes atores do programa: 

 

C. OFICINAS 

 

20. No funcionamento do Programa Escola Aberta em sua escola, você pode 

afirmar que: 

Dimensões 

 

Avaliação 

Sim Em Parte Não 

Existe registro da presença dos participantes?    

Existe um cadastro dos oficineiros?    

O material utilizado para as oficinas é bom?    

As pessoas da comunidade ficam sabendo das oficinas que 

acontecem nessa escola? 

   

As oficinas correspondem às demandas da comunidade?    

Os espaços físicos das oficinas são adequados?    

Os participantes são separados por faixa etária nas oficinas?    

Atores quanto ao desempenho de suas funções 

 

 Avaliação 

Ótimo Bom Regular Ruim 

Atuação dos representantes da UNESCO     

Atuação dos representantes da Unidade Local (ULE)     

Atuação do representante do MEC quanto ao 

planejamento das atividades 

    

Atuação dos oficineiros     

Atuação dos professores comunitários     

Atuação dos coordenadores temáticos     

Atuação do diretor da escola     

Atuação dos coordenadores Interlocutores     
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As oficinas fazem parte das vocações culturais da comunidade?    

A comunidade participa das escolhas das oficinas?    

O horário e o dia de realização das oficinas são adequados?    

 

EIXO II – FINANCIAMENTO 

 

21. Como você avalia os procedimentos para a descentralização e pontualidade 

na tranfer6encia dos recursos do Programa Escola Aberta: 

Dimensões 

 

Avaliação 

Sim Em 

Parte 

Não 

Os recursos do programa são bem utilizados?    

Existe clareza nos procedimentos administrativos?    

Existe pontualidade no repasse dos recursos financeiros?    

Existe adequação da quantidade de recursos financeiros para a 

escola? 

   

 

22. Como você avalia seus conhecimentos sobre prestação de contas (gestão 

pública)? 

 

Dimensões de conhecimento sobre: 

 

Avaliação 

Suficie

nte 

Insufici

ente 

Não tenho 

conhecime

nto 

Aplicação de recurso público    

Processo de Cotação de preços    

Conhecimento da Resolução 4 do FNDE, de 17 de 

março de 2009  

   

Execução orçamentária    
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FONTE: ULE, 2009  
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Anexo:  G – Mapa das Regionais 
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana (FEFS) 

01- Cód. Censo: 26109298 02- Nome da Escola: Escola Municipal Paulo Menelau 03 - Nº de alunos: 510 

04- UF: 05- Município:  06- Esfera:  Municipal    Estadual 

07- Funcionou nos finais de semana no(s) ano(s) de:  2005    2006    2007    2008    2009 08- Funcionamento nos finais de semana em 2010:   

09- Dias de funcionamento em 2010/2011
8
: 

  1 dia    sábado   ou       domingo  

  2 dias (sábado e domingo) 

10- UEX Central:  
  Sim           Atende:  01 escola   02 escolas    03 escolas   04 escolas   05 escolas 

  Não 

 
 

11- ÁREA 
TEMÁTICA

9
 

12- NOME DA ATIVIDADE / OFICINA  

(caso sejam previstas mais atividades do que o 
número de linhas e não esteja utilizando o 

arquivo digital, faça uma cópia desta página e 

indique que é continuação) 

13- TURNO 

(marcar um x) 

14- DIA DE 

REALIZAÇÃO  
(marcar um x) 

15- DURAÇÃO 

DA ATIVIDADE / 
OFICINA 

(número de 

meses) 

16- 

RESSARCIDA 
(PDDE-FEFS) 
(marcar um x) 

17- ESPAÇO UTILIZADO
10

 

(Indicar o tipo de espaço) 

18- Nº DE 

PARTICIPANTES 
POR ATIVIDADE / 

OFICINA 

MANH
Ã 

TARDE SAB DOM SIM NÃO ESCOLA COMUNIDAD
E 

C Desenho Artistico X   X 6 X  X  25 

B Capoeira X  X  6 X  X  24 

C Corte e Costura  X X  6 X  X  20 

D Biscuit  X X  6 X  X  23 

A Pintura em tecido X  X  6 X  X  25 

C Gesso  X X  6 X  X  15 

                                            
A escola que não recebeu recursos do PDDE/FEFS em 2009 só pode abrir 01 (um) dia no final de semana (sábado ou domingo).  

 
9
  Para valorizar a diversidade de atividades nos finais de semana, a escola deve realizar, no mínimo, 01 (uma) oficina de cada área temática. As áreas temáticas que classificam as 

atividades / oficinas do Programa são: (A)Cultura e Arte; (B)Esporte/ Lazer e Recreação; (C)Qualificação para o Trabalho/Geração de Renda e (D)Formação Educativa Complementar. A tabela de 

referência para colaborar com a classificação das atividades / oficinas desenvolvidas pelas escolas pode ser encontrada no final do documento que traz as instruções de preenchimento deste Plano 
de Atividades da Escola.  
 
10

  A tabela de referência para colaborar com a indicação do tipo de espaço utilizado para a realização da atividade / oficina também está disponível nas orientações de preenchimento.  
 

Anexo: H - PLANO DE ATIVIDADES DA ESCOLA NOS FINAIS 
DE SEMANA 

Exercício 2010/2011 
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19 – JUSTIFICATIVA DA ESCOLA PARA A OPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM 01 (UM) OU 02 (DOIS) DIAS NOS FINAIS DE 

SEMANA (Apenas para as escolas que receberam recursos em 2009, pois as demais, obrigatoriamente, só poderão optar por 01 (um) dia) 

 

 

20 – LOCAL E DATA 

 

_________________________________________________(____) , _______ de __________________________ de 2010. 
 

 

21 - APROVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR  

 

______________________________________________ 
Assinatura de membro da escola pertencente ao Conselho Escolar 

Função no Conselho: _________________________________ 

 

___________________________________________ 
Assinatura de membro da comunidade pertencente ao Conselho Escolar 

 Função no Conselho: _______________________________ 

 

22 - APROVAÇÃO DA EEX 

_______________________________________________________________ 

 Assinatura do(a) Coordenador(a) Interlocutor(a) do Programa Escola Aberta 
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