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RESUMO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso traz em seu escopo uma análise reflexiva 

sobre o Programa Escola Aberta com o objetivo de investigar sua contribuição no 

processo de construção da cidadania aos seus participantes. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa de cunho descritivo que tem como problema de pesquisa a 

seguinte questão: que contribuições o Programa Escola Aberta proporciona a seus 

participantes e à comunidade quanto a construção da cidadania? Os dados foram 

obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas e observações em duas realidades 

diferentes na qual o Programa Escola Aberta é promovido. Foram entrevistados 

quatro oficineiros (dois de cada escola pesquisada), dois coordenadores 

comunitários (um de cada escola pesquisada) e o coordenador interlocutor da rede 

municipal. Além do estudo das Leis e Resoluções sobre o programa, que 

proporcionaram o entendimento sobre o seu funcionamento, foi realizada a análise 

dos dados empíricos emergentes e organizados em categorias. Entre os autores 

basilares desta pesquisa destacam-se GOHN (2006, 2007, 2008, 2010), 

ZUCCHETTI e MOURA (2006 e 2007), CENPEC/ITAÚ/UNICEF (2003), Guará 

(2003), DELORS (2006), FREIRE (1987). Como resultados desta pesquisa, 

observou-se que as escolas pesquisadas situam-se em duas realidades com 

especificidades próprias. A escola A inserida em bairro de classe social média-baixa 

oportuniza oficinas que envolvem recreação e lazer aos participantes. A escola B, 

situada em bairro de classe social baixa promove oficinas que envolvem a geração 

de renda e a profissionalização. Pode-se afirmar que ambas as escolas estão 

envolvidas em atividades que promovem a construção da cidadania, um dos 

principais objetivos do Programa Escola Aberta. Também se evidencia que o 

programa oportuniza a integração da escola com a comunidade, a valorização dos 

sujeitos, dos conhecimentos populares, promovendo espaço para o diálogo, a 

escuta e a cultura de paz, e ainda, oportuniza espaços sadios para que os 

participantes, que ficam a mercê das questões de vulnerabilidade social, possam 

usufruir de momentos que os farão crescer e se desenvolver em sua plenitude. 

 

Palavras-chave: Programa Escola Aberta. Educação Não formal. Educação Formal. 

Cidadania. 
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ABSTRACT 
 

This coursework brings in its scope a reflexive analysis about Open School Program 

in order to investigate its contribution in the process of construction of citizenship to 

its participants. This is a qualitative that has that has as research problem the 

following question: what are the contributions the Open School Program provides to 

its participants and to the community regarding to the construction of citizenship? 

Data were obtained from semi-structured interviews and observations in two different 

realities in which the Open School Program is promoted. It was interviewed four 

Workshop instructors (two from each school studied), two community coordinators 

(one from each school studied) and the coordinator interlocutor of the township. 

Beyond the study of laws and resolutions about the program, that provides an 

understanding about its workings, it was carried out analysis of empirical emerging 

data and organized into categories. Among the main authors of this research stand 

out GOHN (2006, 2007, 2008, 2010), Zucchetti and Moura (2006 and 2007), 

CENPEC / Itaú / UNICEF (2003), Guara (2003), Delors (2006), Freire ( 1987). As 

results of this research, it was observed that the schools surveyed are located in two 

realities with specific characteristics. School A inserted in a lower-middle-class district 

nurture workshops involving recreation and leisure to the participants. School B, 

located in a low social class district promotes workshops involving the generation of 

income and professionalization. It can be claimed that both schools are involved in 

activities that promote the construction of citizenship, one of the main goals of the 

Open School Program. It is also clear that the program favors the integration of 

school with the community, valorization of person, of popular knowledge, providing 

space for dialogue, listening and culture of peace, and also, nurture healthy spaces 

to the participants who are mercy of the issues of social vulnerability, can enjoy 

moments that will make them grow and develop to its fullness. 

 

Keywords: Open School Program. Non-formal Education. Formal Education. 

Citizenship. 
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INTRODUÇÃO  

“A beleza existe em todo lugar. 
 Depende do nosso olhar, da nossa sensibilidade;  

depende da nossa consciência, do nosso trabalho e do nosso cuidado.  
A beleza existe porque o ser humano é capaz de sonhar”. 

Moacir Gadotti 

 

A seguinte pesquisa terá caráter qualitativo e buscará conhecer melhor o 

Programa Escola Aberta1. O programa é um projeto do Governo Federal implantado 

em todo o país em escolas públicas, cujo principal objetivo é a minimização da 

violência e da vulnerabilidade social das comunidades que participam do mesmo. É 

um projeto com propostas bem significativas, que respeita as diversidades e as 

especificidades de cada realidade e ainda favorece a qualificação da educação e 

das relações da escola com as famílias. Sabe-se que documentos descrevem seus 

objetivos, seus ideais, suas propostas, enfim, abrangem todo o conteúdo a ser 

vivenciado no Programa, mas não sabe-se como é a realidade das práticas e nem 

seus resultados e contribuições aos participantes. 

O programa é fruto da união entre o Ministério da Educação e a UNESCO2 

e, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado desenvolvem-se atividades 

abertas para o público interessado. O programa cuja ênfase em educação, cultura, 

esporte e trabalho para a juventude, tem como objetivo favorecer a relação escola e 

comunidade, criar um clima escolar harmonioso contribuindo para a cultura de paz 

nas mesmas bem como reduzir os índices de violência escolar. 

Além disso, o programa possibilita a criação de espaços alternativos de 

lazer, educação, esporte, cultura e formação inicial para o trabalho e promove a 

melhora da qualidade da educação atendendo às necessidades das comunidades 

participantes. Suas propostas são intencionais, pois além de realizar atividades que 

possibilitem geração de renda, auxilia no processo de construção de uma sociedade 

mais igualitária e cidadã. Por isso, sua existência é muito rica e com boas intenções. 

No município de Novo Hamburgo, o programa foi implantado em 2005 e atende mais 

de 6.000 pessoas em 25 escolas. Nestas são realizadas atividades voltadas para o 

desenvolvimento de manifestações culturais, na construção da cidadania, para a 

                                                 
1
 Poderá ser usada a sigla PEA para designar o Programa Escola Aberta ao longo do texto. 

2
 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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diversidade e inclusão social. A Escola Aberta é feita para todos, indiferentemente 

de classe econômica, idade, raça, etc., pois seu principal objetivo é trazer para as 

escolas, todos os interessados e poder assim desenvolver uma prática envolvida 

com a cidadania e com a redução das ações violentas das ruas. 

Devido à relevância deste programa para as comunidades participantes, se 

faz necessário conhecer e aprofundar mais sobre as questões que envolvem o 

Programa Escola Aberta, refletindo sobre a prática vivenciada e suas contribuições 

para a comunidade participante na construção da cidadania. 

Para responder ao problema de pesquisa: Que contribuições do Programa 

Escola Aberta aos seus participantes quanto à construção da cidadania - foi 

necessário que o presente estudo fosse dividido em capítulos, cada qual abordando 

um tema relevante ao estudo e assunto abordado.  

No Primeiro Capítulo foi realizado um apanhado histórico da educação 

brasileira e a educação formal, contrapondo as abordagens da história com os 

acontecimentos da atualidade e a dificuldade que a escola tem de acompanhar 

tantas mudanças e avanços tecnológicos. 

Dando continuidade, no Segundo Capítulo, aborda-se uma nova forma de 

educação, as atividades envoltas na educação não formal, vem agregar e contribuir 

com a educação formal através de melhorias ao ensino e mais qualidade no 

processo de aprendizagem. As atividades, através do oferecimento de propostas 

que valorizem os sujeitos e suas especificidades, mas principalmente suas histórias 

de vida, farão com que os sujeitos se tornem mais reflexivos e críticos perante a 

realidade nas quais estão inseridos e ao cotidiano que vivenciam, num processo que 

promoverá a construção da cidadania.  

No Capítulo subsequente, se fez uma abordagem documental do Programa 

Escola Aberta, para que conheçamos melhor os documentos que cercam e regem o 

mesmo. A partir da parte burocrática e legal do programa, poder-se-á realizar um 

futuro paralelo sobre suas propostas e as realidades investigadas. Foi estudado o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) através da Resolução nº 

52/2004, a Resolução nº 35/2011 - Programa Dinheiro Direto na Escola para os 

finais de semana (BRASIL, 2011), também liderado pelo FNDE. Também se 

analisou a estrutura de gestão e das atividades, direcionando as responsabilidades e 

funções de cada sujeito atuante no Programa Escola Aberta, desde a escola, as 

Secretarias de Educação até o Comitê Metropolitano e Nacional. 
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Após a realização de estudos bibliográficos e documentais, foram 

organizados os caminhos metodológicos que esta pesquisa percorreu para 

responder às indagações e reflexões do pesquisador através de uma pesquisa 

qualitativa e descritiva, trazendo pontos significativos para as futuras análises 

realizadas. 

Finalmente, após as coletas de dados e estudos bibliográficos, feita a 

análise de todos os apontamentos e olhares que emergiram durante a pesquisa, 

confrontando os dados da realidade investigada e dos dados levantados na parte 

burocrática. A partir da triangulação de todos os dados obtidos, foi possível realizar 

uma análise mais profunda do problema da pesquisa. 

Finaliza-se a pesquisa com as Considerações realizadas pela pesquisadora 

a partir de todos os levantamentos e reflexões sobre a investigação, agregando 

conhecimento e sabedoria a todos os envolvidos deste processo. 

 

 



MEMORIAL: TRAJETÓRIA DE VIDA 

“A melhor maneira que a gente tem 
de fazer possível amanhã alguma coisa 

que não é possível de ser feita hoje, é 
fazer hoje aquilo que hoje pode ser feito.  

Mas se eu não fizer hoje o que 
hoje pode ser feito e tentar fazer hoje 

o que hoje não pode ser feito, dificilmente 
eu faço amanhã o que hoje também 

 não pude fazer”. 
(Paulo Freire). 

 

Tudo começou quando criança... Brincadeiras, travessuras, muitos 

arranhões e hematomas pelo corpo, pois desde pequena aprendi que é nos tombos 

e obstáculos que aprendemos a crescer e dar valor às coisas. Tive uma infância 

muito divertida. Brincava com meus amigos até tarde da noite na rua, jogando bola, 

taco, subindo em árvores, comendo frutas direto do pé, pulando muros, amarelinha, 

ainda que de repente a mãe gritasse que estava na hora do banho e da janta, mas 

sabíamos que no outro dia tudo recomeçava e muitas coisas ainda iríamos aprontar. 

Minha casa era simples, mas feliz. Ainda neste tempo tinha uma família unida e 

completa. Completa no sentido de ter todos os familiares presentes, vivendo em 

harmonia. Minha mãe fazia bolos e sucos para a gurizada. Meu pai quase não 

parava em casa por causa do trabalho, era motorista, estava sempre na estrada, 

mas sabia que quando voltasse iria me dar aquele abraço e me trazer um chocolate 

Milkbar que até os dias de hoje é o meu favorito. Minha tia e meu primo eram 

carismáticos e adoravam me bajular e por ser filha única as atenções eram voltadas 

sempre para a bebê da casa. 

Em meio a tudo isso eu estudava numa Escola Municipal que se localizava 

perto de minha residência, fazia meus trabalhos, meus temas, e ainda conseguia 

tempo para assistir meus programas favoritos na televisão até chegar a hora de 

brincar novamente. Tinha sempre uma grande vontade de ser professora ou médica 

pediatra. Gostava de livros, escrever, rabiscar e colocando as bonecas lado a lado, 

brincava de dar aulinhas. Mas quem sofreu mesmo em minhas mãos foi meu 

cachorro, pois ele era meu paciente e adorava espetá-lo com galhos e palitos, 

dando-lhe uma injeção para a sua doença ou mesmo tentando lhe ensinar as letras 

do alfabeto. 



 13 

Com o passar dos anos em meio a tantas molecagens, fiz as séries finais 

em outra escola. Tudo era diferente e eu tinha receio de não ser bem aceita, pois 

sempre fui meio fofinha, e sabia que as pessoas desde aquela época tinham 

preconceito, mas aos poucos fui mostrando a minha identidade: uma pessoa sempre 

alegre, sorridente e muito maluquinha! Comecei a fazer amigos, a entrar para o time 

de handebol e fiquei até famosa na escola, pois meu primeiro beijo aconteceu com 

um dos meninos mais lindos e cobiçados da mesma.   

Os amigos foram bem importantes nesta época e para me ocupar resolvi 

também investir em mim. Fiz cursos de informática, entrei no clube de ciências e um 

aperfeiçoamento para menores aprendizes no CIP (Centro de Iniciação Profissional). 

Lá conheci educadores leigos que agregaram muita alegria a minha vida. Mas 

chegara a hora de escolher: onde vou estudar no Ensino Médio? Fiz um teste 

vocacional nas aulas de crisma da igreja da comunidade católica e não me espantei 

com o resultado: áreas humanas. Professora? Pedagoga? Seria uma boa, pois 

sempre gostara disso na infância. Mas sem dinheiro para pagar uma escola 

particular, me inscrevi num processo de seleção em uma escola estadual na cidade 

de São Leopoldo onde o curso de Magistério era ofertado gratuitamente. Apesar de 

bastante nervosa – pois queria muito a aprovação – fiz uma prova cheia de questões 

difíceis. Quando chegou o resultado, uma grande alegria: aprovada!  

Quatro anos se passaram e eu me formei professora no curso de Magistério. 

Durante este tempo, além de meus estágios curriculares obrigatórios do curso, 

sempre procurei manter contato com crianças de diferentes idades através de 

estágios pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola). Logo após o fim do 

curso prestei vestibular para Pedagogia no Centro Universitário FEEVALE, hoje 

Universidade, e passei em 1º lugar na lista dos aprovados. Uma grande emoção! 

Com o passar do tempo e ainda que eu tivesse que trabalhar 12 horas 

diárias para poder pagar a faculdade, as disciplinas foram ficando cada vez mais 

interessantes. Durante o curso, realizei estágios matutinos em diferentes escolas e 

há seis anos, no turno da tarde, trabalho em uma Escola de Educação Infantil do 

Município de Novo Hamburgo. 

Nas muitas inserções práticas realizadas durante o curso através de 

estágios obrigatórios, deparei-me com os estágios curriculares em empresas e 

escolas. Sempre pensei que a escola era o meu chão, meu porto seguro, porém, o 

campo empresarial me deixou muito curiosa. Tudo era novidade e o interesse pelo 
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assunto aumentou. Tive a oportunidade de conhecer algumas empresas através dos 

estágios da Pedagogia Empresarial e ao caminhar por este mercado de trabalho 

comecei a me posicionar frente às variadas realidades organizacionais e o que mais 

me chamou a atenção eram os sujeitos com deficiência física trabalhando com 

dedicação. Observando-os discretamente surge a dúvida de como tais pessoas se 

adaptavam ao trabalho e se havia alguém responsável pelo direcionamento em suas 

tarefas dentro da empresa, aguçando em mim futuras escritas sobre esta 

inquietação.  

Em outro momento, em uma disciplina de Empresarial IV (Educação Social) 

deparei-me com outra realidade diferente a esta: educação não formal no campo 

social através de um trabalho de intervenção numa escola municipal de Novo 

Hamburgo que cede espaço para o Programa Escola Aberta do Governo Federal em 

parecia com o FNDE e a UNESCO, envolvendo os sujeitos socialmente vulneráveis 

em uma ação social que os leva a participarem de momentos recreativos e 

esportivos na escola ao invés de estarem pelas ruas a mercê da marginalidade e da 

violência, objetivando uma cultura de paz e de cidadania. Este projeto, por suas 

propostas e atividades sociais, é importantíssimo para as comunidades 

participantes, tanto na oportunidade de usufruir de um espaço de lazer em finais de 

semana quanto no desenvolvimento da cidadania. Neste espaço, realizei algumas 

intervenções previstas na disciplina citada acima e me deparei com outros 

movimentos possíveis à atuação do pedagogo.  

Tanto foi interessante o trabalho realizado sobre o Programa Escola Aberta 

que a professora da disciplina em questão me convidou para participar da Feira de 

Iniciação Científica/2011 na Universidade Feevale expondo os resultados obtidos 

pela pesquisa. Tão satisfatório foi o resultado que ao me matricular na disciplina de 

Monografia I já estava com o assunto em mente para o projeto de pesquisa: e 

porque não investigar mais profundamente as questões sobre o programa no que diz 

respeito às suas contribuições aos participantes bem como na promoção da 

cidadania? E, para responder tal inquietação, entendi que seria necessário continuar 

pesquisando o programa, podendo, inclusive, contribuir para o reconhecimento e 

divulgação de suas propostas perante a sociedade. 
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1  A EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UM BREVE HISTÓRICO 

 

Desde seus primórdios, a educação passou por muitas mudanças em suas 

concepções de ensino-aprendizagem. Em especial, a educação básica, desde a 

Constituição de 1988 e com maior evidência nos últimos anos - considerando o 

vasto campo da internet e das mídias - que tais mudanças são mais perceptíveis. 

Desde muitos anos o papel do professor e as características do aluno vêm 

manifestando rápidas transformações em meio a uma sociedade moderna e cada 

vez mais tecnológica.  

Conforme Piletti (1991), a história da educação perpassou por constantes 

lutas, pois o Brasil sempre foi mantido numa situação de dependência e foi a 

educação um dos principais instrumentos que, para o autor, fizeram com que grupos 

ocupassem o poder para promover e preservar essa dependência, pois impedia-se o 

acesso de grande parte dos brasileiros à escola. O ensino proposto era de 

submissão e desprovido de aprendizagens críticas.   

No Brasil, a partir de 1549, através da religião e da propagação da fé, os 

jesuítas foram praticamente os únicos educadores no Brasil durante quase 200 

anos. Tais padres fundaram muitas escolas com o intuito de ensinar a ler, escrever e 

contar, mas o real objetivo destes era fundar escolas secundárias que atendessem 

até mesmo o ensino superior. Nesse período, os índios, os filhos de comerciantes e 

latifundiários portugueses eram atendidos em suas escolas. Conforme Piletti (2001, 

p.165) 

[...] os jesuítas que aqui iniciaram suas atividades procuravam alcançar seu 
objetivo missionário, ao mesmo tempo em que se integravam à política 
colonizadora do rei de Portugal. O raciocínio era simples: seria mais fácil 
submeter o índio, conquistando suas terras, se os portugueses aqui se 
apresentassem em nome de Deus, abençoados pela Igreja. Dessa forma, a 
realeza e a Igreja aliaram-se na conquista do Novo Mundo, para alcançar de 
forma mais eficiente seus objetivos: a realeza procurava facilitar o trabalho 
missionário da Igreja e esta, na medida em que procurava converter os 
índios aos costumes europeus e à religião católica, favorecia o trabalho 
colonizador da Coroa Portuguesa. 

Já de 1760 a 1808 no período Pombalino a educação jesuítica não vinha de 

encontro com os interesses comerciais almejados por Pombal. As escolas jesuítas, 

como mencionado, tinham o objetivo de servir aos interesses da fé e Pombal 

desejava que as escolas servissem aos interesses do Estado. Nesta época, os 
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professores não tinham formação e nem preparo para suas funções. Eram indicados 

ou nomeados por Bispos.  

Então, em 1759 os jesuítas foram expulsos de Portugal e das colônias 

deixando um grande vácuo no processo educativo. Apenas anos depois, em 1808 

com a vinda da família real ao Brasil Colônia que a educação novamente foi 

promulgada com o surgimento de novas instituições de ensino científico e cultural, 

do ensino técnico e superior, a exemplo do curso de medicina que foi aberto nos 

estados do Rio de Janeiro e Bahia. Tais cursos oferecidos tiveram como objetivo 

atender primeiramente às necessidades da corte portuguesa no Brasil e dar-lhes 

qualificação profissional.  

De 1808 a 1821 no período Joanino, ocorreu a transferência da biblioteca 

Real para o Brasil (hoje a Biblioteca Nacional), criou-se o Jardim Botânico no Rio de 

Janeiro e o surgimento da imprensa oficial que criou o primeiro jornal impresso do 

Brasil. Na década de 1920 após as mudanças ocorridas com a Primeira Grande 

Guerra, o país começou a ser repensado em diversos setores, dentre eles o 

educacional.  

No período Imperial de 1822 a 1889 aconteceram marcos importantes para o 

país, como a conquista da Independência do Brasil em 1822, mudanças 

educacionais, mas também em 1823 quando, pela primeira vez, se apoiou o 

processo de educação e a criação de universidades no país. Como resultado deste 

processo, em 1824 o Império assegurou a instrução primária a todos os cidadãos. 

Também é criada a primeira Constituição Brasileira. 

Na República Velha de 1889 se adotou um modelo político baseado no 

sistema presidencialista e a organização educacional teve influência da filosofia. A 

reforma de Benjamim Constant teve como orientação a liberdade do ensino e sua 

gratuidade. Tais princípios foram estipulados na Constituição Brasileira. Conforme 

Bomeny (2001), a época de 

[...] 1925 acabou sendo uma data importante na história da educação 
brasileira, porque foi naquele ano que se faz a chamada Reforma de 1925, 
em que foram estabelecidas as condições para a criação de um órgão mais 
amplo e mais técnico, uma espécie de Ministério da Educação, já reclamado 
durante a Primeira República (p. 19). 

A Constituição de 1988 após os movimentos de redemocratização brasileira 

procurou a universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo. 

Já a Segunda República (1930 a 1936) teve como referência a entrada do modelo 
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capitalista e de produção ao país e investimentos no mercado interno e na produção 

industrial. Para tanto, era necessário atender as necessidades do mercado em 

expansão com mão de obra especializada e por isso a necessidade de investimento 

na educação. Por isso em 1930 foi criado o Ministério da Educação e a partir de 

então, em 1931 o governo sancionou decretos que organizassem o ensino e as 

universidades ainda existentes. Tal reforma ficou conhecida como a ‘Reforma 

Francisco Campos’. Foi neste período que também surgiu a primeira geração de 

educadores como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo entre outros que lideraram 

o movimento de implantação dos ideais da Escola Nova. A Escola Nova teve grande 

repercussão no Brasil: 

Os ideais que lhe deram corpo foram sempre inspirados na concepção de 
aprendizado do aluno por si mesmo, por usa capacidade de observação, de 
experimentação, tudo isso orientado e estimulado por profissionais da 
educação que deveriam ser treinados especialmente para esse fim 
(BOMENY, 2001, p.43). 

Em 1932 foi divulgado então o Manifesto dos Pioneiros, documento que 

sintetiza as ideias principais do movimento e a redefinição do papel do Estado na 

educação. Para Ghiraldelli 

[...] Por menos que pareça à primeira vista, não é, pois, na centralização, 
mas na aplicação da doutrina federativa e descentralizadora que temos que 
buscar o meio de levar a cabo, toda a República, uma obra metódica e 
coordenada, de acordo com um plano comum, de grande eficácia, tanto em 
intensidade quanto em extensão. Ao Distrito Federal e aos Estados, os seus 
respectivos territórios, é que deve competir a educação em todos os graus, 
dentro dos princípios gerais fixados na Constituição que deve conter, com a 
definição de atribuições e deveres, os fundamentos da educação nacional. 
Ao Governo Central pelo Ministério da Educação, caberá vigiar sobre a 
obediência a esses princípios, fazendo seguir as orientações e os rumos 
gerais estabelecidos na Carta Constitucional e em leis ordinárias, 
socorrendo onde haja deficiência de meios, facilitando o intercambio 
pedagógico e cultural dos Estados e intensificando por todas as formas as 
suas relações espirituais (2006, p. 256). 

A Constituição de 1934, conforme Piletti (1991) foi a primeira constituição a 

incluir em seu documento um capítulo especial sobre a educação. Então o Governo 

Federal assumiu novas atribuições:  

A função de integração e planejamento global da educação; a função 
normativa para todo o país e todos os níveis educacionais; a função 
supletiva de estímulo e assistência técnica e a função de controle, 
supervisão e fiscalização (p. 212). 
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De 1937 a 1945, no período do Estado Novo, novas mudanças em meio à 

sociedade capitalista surgiram e com tendências fascistas. Em 1937 surgiu uma 

nova Constituição que determinava em seu texto que houvesse um maior preparo de 

mão-de-obra para as novas atividades do mercado, enfatizando o ensino vocacional 

e profissional. Mas, ao mesmo tempo em que atendia ao mercado em expansão, 

propôs também que a arte, a ciência e o ensino fossem livres à iniciativa de uma 

pessoa ou de um grupo coletivo, tirando do Estado o dever da educação. Neste 

período as questões tão debatidas em períodos anteriores ficam “desligadas” 

acarretando uma distinção dos tipos de trabalho: intelectuais para as classes mais 

favorecidas e braçais para as classes menos favorecidas. Conforme Bomeny (2001), 

após 1930 e mantendo a tradição brasileira de formar elite: ”O ministério Capanema 

promoveu a Reforma do Ensino Secundário de 1942, priorizando a orientação 

clássica humanista, reservando a formação profissional e técnica aos necessitados 

da misericórdia pública” (p.52). 

No período da República Nova (1946 a 1963) a nova Constituição na área 

da educação dá competências à União para legislar sobre as diretrizes da mesma, 

garantindo a todos a educação. A Lei de Diretrizes e Bases foi enfim promulgada em 

20 de dezembro de 1961, após 13 anos de muitas discussões entre os que 

defendiam a escola pública para todos e aqueles que defendiam os 

estabelecimentos de ensino particulares e as imposições da Igreja Católica. 

Durante as muitas discussões sobre a Lei, outras iniciativas foram bem 

marcantes durante este período como o que ocorreu em 1950 quando Anísio 

Teixeira inaugurou na Bahia o Centro Popular de Educação; em 1952, Lauro de 

Oliveira Lima inicia sua prática baseada nos estudos de Jean Piaget no Ceará; em 

1953 a educação passa aos domínios do Ministério da Educação e Cultura e em 

1961, Paulo Freire lançou em Pernambuco o desafio de alfabetizar em 40 horas 

adultos analfabetos através da Educação Popular. Com a Ditadura Militar (1964 a 

1985) as reivindicações e investimentos que fossem contrários aos interesses do 

governo eram abafados até mesmo com atos de violência. A década de 70  

Também conhecida como década do “milagre brasileiro”, foi uma década de 
expansão de índices de crescimento econômico. Ampliou-se o sistema 
universitário com a explosão de vagas abertas pelo sistema privado do 
ensino superior, fomentou-se a área de ciência e tecnologia e de política 
científica com a criação de cursos e programas de pós-graduação em todos 
os domínios do conhecimento, precedeu-se à reformulação do ensino 
secundário em uma direção mais técnica com vistas à profissionalização. O 
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ensino básico não seria ainda prioridade na década do “milagre” (BOMENY, 
2001, p. 63). 

Da Nova República de 1986 ao ano de 2003 e com o fim do Regime Militar 

as questões educacionais que haviam se esvaído em sentido pedagógico se 

assumem em caráter político. Alguns pensadores de outras áreas do conhecimento 

passaram a falar sobre a educação num sentido mais amplo no que diz respeito à 

escola, sala de aula, didática e sobre a relação professor e aluno. 

Percebe-se que a educação passou por momentos de contrastes nem 

sempre tão positivos e muitas vezes burocráticos, já que, por muitos anos, se 

manteve a suprir as vontades da Igreja e o processo do capitalismo, com caráter 

monopolizado em prol daqueles que possuíam mais condições. Desde esta época, 

as diferenças e desigualdades já foram sendo traçadas, demarcando até mesmo o 

acesso ao ensino. As pessoas que possuíam acesso ao conhecimento intelectual 

eram somente aquelas com poder aquisitivo maior, restando aos demais, os que se 

encontravam na classe dos desfavorecidos socialmente, apenas a realização de 

trabalhos manuais e para tanto recebiam instrução, para trabalhar em prol do 

mercado capitalista e dos donos das empresas. Nesta perspectiva 

O capitalismo, para manter sua hegemonia, reorganiza suas formas de 
produção e de consumo e elimina fronteiras comerciais para integrar 
mundialmente a economia. Trata-se, portanto, de mudanças com o objetivo 
de fortalecê-lo, o que significa fortalecer as nações ricas e submeter os 
países mais pobres à dependência como consumidores. Essas alterações 
nos rumos do capitalismo dão-se, no entanto, no momento em que o 
cenário mundial, em todos os aspectos, é bastante diversificado. A onda da 
globalização e da revolução tecnológica encontra os países em diferentes 
realidades e desafios (LIBÂNEO, 2003, p.54). 

Hoje, graças aos estudos realizados e aos pensadores que defendem a 

educação, tais maneiras de perceber e refletir a mesma vem se aprimorando, 

resultando num processo de ensino mais saudável e com qualidade. A Constituição 

Federal de 1988, em vigor até os dias de hoje, afirma no Artigo 205: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Sabe-se que os princípios da Constituição de 1988 foram a base utilizada na 

reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Até os dias 

atuais a Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 ainda passa por mudanças em seu 
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corpo textual, envolvendo melhorias para o sistema público e privado de ensino. É 

neste documento que se encontram todos os referenciais e princípios para a prática 

das escolas de todo o país e em todos os níveis de educação, sempre visando a 

qualidade do ensino e da aprendizagem. Na realidade a LDB tem a intenção de 

padronizar o sistema de ensino do país bem como direcionar os conteúdos a serem 

contemplados. 

Todas as instituições de ensino, públicas ou privadas, terão de cumprir as 

normas e diretrizes vigentes na LDB para manter o funcionamento de suas 

atividades. Nessa perspectiva, a escola assume caráter de educação formal, pois  

tem como objetivo principal a socialização dos sujeitos dentro das normas sociais e 

está centralizada em um currículo determinado em nível nacional bem como 

legislação específica para normatização de seus procedimentos. Pelo seu caráter 

formal, para seu funcionamento, faz-se necessário um grupo constituído por pessoas 

que exercerão determinadas funções e para isso, terão de comprovar formação 

adequada para executar as mesmas. Conforme a LBD, Art. 62,  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 
(BRASIL, 1996, p. 22). 

Contudo, a LDB normatiza o sistema de ensino público e privado, fazendo 

com que as escolas realizem as adequações necessárias quanto suas propostas 

pedagógicas, padronizando o sistema de ensino bem como os conteúdos e 

currículos a serem contemplados em sala de aula. Toda esta padronização do 

sistema acaba fazendo com que as escolas sintam-se presas a um sistema vertical 

estabelecido, pronto e repleto de burocracia. Assim, todo o sistema nacional 

proporcionará os mesmos recursos e conteúdos no processo de ensino 

aprendizagem, tornando as práticas e ações educativas igualitárias. Tais exigências 

padrões vão desde a carga horária e dias letivos estabelecidos em lei bem como os 

conteúdos a serem contemplados e complementados ao currículo. Conforme a LDB, 

Art. 26: 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
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características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela (BRASIL, 1996, p. 10).  

Esta forma de padronização estabelecida em lei esquece que cada sujeito é 

um ser diferenciado e com suas especificidades próprias. A educação é para todos, 

mas todos deverão aprender da mesma forma? Acaba-se construindo formas e 

conhecimentos em prol daquilo que é desejável que as pessoas aprendam, para que 

tenham o domínio do mínimo das habilidades exigidas, como a comunicação, o 

cálculo, a leitura e o fazer social.  Por isso, a escola deve sim repensar sua proposta 

pedagógica, refletir sobre seus conteúdos e práticas para que possa valorizar os 

sujeitos que nela convivem, respeitando suas histórias de vida e suas vivências.  

Adequações são sempre necessárias, pois assim como a sociedade muda, 

as demandas da escola também exigem necessidade de transformações. Para isso, 

a escola deve estar consciente que as mudanças realizadas só beneficiarão o 

processo de aprendizagem de seus alunos, pois criança feliz e motivada aprende 

melhor e com resultados mais satisfatórios. Para Delors (2006, p. 54), 

O respeito pela diversidade e pela especificidade dos indivíduos constitui, 
de fato, um princípio fundamental, que deve levar à prescrição de qualquer 
forma de ensino estandardizado. Os sistemas educativos formais são, 
muitas vezes, acusados e com razão, de limitar a realização pessoal, 
impondo a todas as crianças o mesmo modelo cultural e intelectual, sem ter 
em conta a diversidade dos talentos individuais, tendem cada vez mais, por 
exemplo, a privilegiar o desenvolvimento do conhecimento abstrato em 
detrimento de outras qualidades humanas como a imaginação, a aptidão 
para comunicar, o gosto pela animação do trabalho em equipe, o sentido de 
belo, a dimensão espiritual ou a habilidade manual. 

Além desta padronização estabelecida pela legislação, a escola também 

deverá tomar nova postura frente às constantes mudanças da sociedade e as 

transformações por quais todos passam. O século XX foi marcado por grandes 

modificações, mas tais mudanças foram marcantes principalmente na década de 80. 

As mudanças globais estão tomando proporções aceleradas em que todos os 

campos (sociais, econômicos, de trabalho, entre outros) refletem as dificuldades de 

acompanhar tal evolução. Essa realidade moderna influencia a educação desde 

suas políticas até as propostas pedagógicas e curriculares. Mas sabe-se também 

que a escola sente muitas dificuldades e, na maioria das vezes, não consegue 

acompanhar as mudanças e transformações que se sucedem. A sociedade atual 

está cada vez mais desenvolvida e atrativa, muito além do que a escola vem 

oferecendo aos seus alunos. Tudo o que se encontra fora das paredes da escola 
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acaba sendo mais interessante do que estudar, refletindo assim no cotidiano e no 

rendimento em sala de aula. Conforme Al-Mufti (2006, p. 212) a educação era cada 

vez mais expandida, 

Mas o desenvolvimento da educação consistiu, sobretudo, em dar resposta 
à crescente procura de instrução escolar, deixando de conceder prioridade 
à qualidade da educação ministrada. Daí escolas superlotadas, métodos de 
ensino ultrapassados, à base de aprendizagens memorizadas, e 
professores incapazes de se adaptarem a métodos mais modernos, como a 
participação democrática na sala de aula, a aprendizagem cooperativa e a 
resolução de problemas, fazendo apelo à imaginação. Todos estes 
problemas constituem, atualmente, obstáculos ao aperfeiçoamento da 
educação.  

Tais desafios da atualidade fazem com que a escola seja repensada quanto 

ao espaço educativo e de formação, bem como refletir constantemente nas ações 

educativas e no rendimento dos alunos. Já aos professores, como agentes da 

transformação e de criação, tais desafios farão com que passem a privilegiar o 

sujeito em seu pleno desenvolvimento cidadão e também para o mundo do trabalho.  

Tantas são as mudanças para o século, que muitas discussões e pesquisas 

estão sendo realizadas ao longo dos anos, visando compreender a sociedade e 

realidade das escolas e de seus alunos. O relatório para a UNESCO coordenado por 

Delors (2006) teve contribuições de especialistas de todo o mundo e suas teses de 

defesa voltaram-se para o desenvolvimento humano em sua plenitude. Delors (2006) 

afirma que 

Existe hoje uma arena global na qual, gostemos ou não, é até certo ponto 
jogado o destino de cada indivíduo. [...] apesar de uma promessa latente, a 
emergência desse novo mundo, difícil de apreender e ainda mais difícil de 
prever, está criando um clima de incertezas, para não dizer de apreensão, 
que torna a busca de um enfoque verdadeiramente global para os 
problemas ainda mais angustiantes (p. 9). 

O relatório é um apanhado mundial que envolve as características sociais, 

econômicas, culturais, educacionais em que seus estudiosos visam caracterizar a 

educação para o século XXI.  Contudo, Delors (2006) afirma que “ante os múltiplos 

desafios do futuro, a educação surge como um trunfo indispensável à humanidade 

na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social” (p. 11). Para 

ele a educação deve propor novos conceitos que são produzidos ao longo da vida 

bem como a redefinição dos tempos e espaços onde ocorrem tais aprendizagens. 

Para o futuro, a educação deverá atender na educação básica crianças de 3 a 12 

anos de idade e assumir conteúdo universal que possa potencializar a 
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aprendizagem destes. Delors (2006) ainda contribui dizendo que “a educação básica 

é um indispensável passaporte para a vida que faz com que os que dela se 

beneficiam possam escolher o que pretendem fazer, possam participar na 

construção do futuro coletivo e continuar a aprender” (2006, p. 125).  

Para todo este processo o professor será o grande agente de mudanças. É 

dele a tarefa de reconquistar seus alunos de forma criativa todos os dias da semana, 

do mês, do ano.  Durante o processo de ensino, o professor, além de proporcionar 

tais mudanças, deverá ter o cuidado para evitar os preconceitos étnicos e o 

totalitarismo, uma vez que isso poderá atrair resultados não satisfatórios ao 

processo de ensino.  

Para enfrentar as dificuldades atuais quanto à rápida transformação da 

sociedade e de suas novas demandas, os professores devem tomar consciência de 

que é necessário criar outras possibilidades de educação, com atividades e ações 

mais elaboradas e criativas e que possam vir ao encontro das diferenças individuais 

dos alunos e de suas especificidades, sabendo que, muitas vezes, tais atividades 

são encontradas fora do espaço escolar. Não é uma tarefa fácil, mas também não é 

impossível. Basta que o profissional tenha aspirações e sede pela pesquisa destas 

outras possibilidades. 

Porém, tal processo educativo não é somente realizado nas escolas formais. 

Ela se dá em tantos outros espaços. Para Brandão (1981, p. 9) “não há uma forma 

única nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela 

acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a única prática e o 

professor profissional não é seu único praticante”. 

Desta forma, a educação abriu portas a novos ambientes e propostas de 

ensino que visam o pleno desenvolvimento do sujeito e que juntamente com a 

educação formal, proporcionará aprendizagens e contribuirá no processo de 

construção da cidadania. São os conhecidos espaços não formais de educação que 

desenvolverão atividades voltadas aos sujeitos e ao desenvolvimento da cidadania. 

Atividades estas que não serão as mesmas já desenvolvidas na educação formal, 

elas irão muito além, pois contemplarão a comunidade como um todo, na 

participação ativa a crítica do mundo e da realidade na qual seus participantes 

vivem. 
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2 O ESPAÇO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

Vivemos em meio a uma sociedade que perpassa por grandes 

transformações e mudanças em todos os aspectos. Tais mudanças são perceptíveis 

no cotidiano das famílias, nos grupos sociais e também nas escolas. Neste meio de 

campo, a educação assume uma importante função social e de proteção, 

privilegiando o desenvolvimento das pessoas em sua plenitude bem como o 

incentivo e contribuição na construção da cidadania. Tais funções há poucos anos 

atrás, eram assumidas somente pelas escolas e não saíam de seu meio, somente 

ela detinha poder do ensinar, do cuidar. Para Caro (2009) seria muito simples 

restringir a educação à educação escolar, porém, não é somente nos espaços 

formais que ela acontece.  Ela se manifesta em espaços informais de educação 

como aqueles vivenciados em meio aos grupos religiosos, familiares, etc., e não 

formais, ou seja, espaços educativos extraescolares, projetos sociais, entre outros 

que também desenvolverão atividades pedagógicas para os sujeitos participantes e 

que igualmente atenderão a todos os aspectos primordiais para o desenvolvimento 

humano e cidadão.  Segundo Caro (2009, apud PETRUS, 2000, p.150):  

[...] a Educação é global, é social e se dá ao longo de toda a vida. O objetivo 
da Educação é capacitar o indivíduo para viver em sociedade e comunicar-
se, porém, é preciso admitir que, em algumas ocasiões, a escola adota 
certa atitude frente aos conflitos e problemas sociais dos alunos. 

Capacitar o indivíduo também é fazer com que este saiba viver e conviver 

em grupo, pois a educação tem o papel e a função social de mostrar aos indivíduos 

que não se vive isolado no mundo. O ser humano precisa socializar-se e respeitar as 

diversidades sociais bem como saber agir em meio às relações interpessoais. É 

através da educação que os sujeitos, além de desenvolverem capacidades 

intelectuais, poderão expor suas vontades, seus ideais e suas histórias, refletindo e 

posicionando-se de forma crítica frente a sua realidade. Por isso,  

O fazer educativo, em qualquer espaço de aprendizagem, exige uma 
constante abertura para ouvir e reconhecer a comunidade e seus atores. 
Exige, portanto, uma articulação de base, sensível e pró-ativa o suficiente 
para possibilitar às pessoas refletir sobre a sua realidade e saber demandar 
e propor serviços, para que saiam da passividade e não aceitem a 
imposição de projetos de cima para baixo (GUARÁ, 2003, p. 44). 
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Vimos que toda e qualquer proposta educativa era assumida somente pela 

escola e por nenhuma outra instância, porém, atualmente, outras instituições que 

também desenvolvem atividades educativas estão ganhando espaço. A escola era a 

única detentora de poder, atendendo não somente aos problemas educacionais, 

mas também sociais. Por isso, em meio a um cotidiano turbulento e repleto de 

especificidades, a escola tornou-se um campo sobrecarregado e já não conseguia 

atender a tantas demandas. Nesta caminhada, conforme Ujiie (2009), a educação 

formal por muito tempo manteve em seu meio algumas questões que hoje vem 

passando por uma desestabilização, pois a escola se descobre vulnerável a tantas 

novas exigências que a educação apresenta, tais como: “a socialização do saber 

(capital cultural da humanidade), preparação para o mundo do trabalho, formação 

para a cidadania crítica, preparação para a participação social e formação ética” 

(UJIIE, 2009, p. 01). 

As desigualdades sociais estão muito marcantes em nossa sociedade e a 

educação não pode e não deve deixar de trabalhar na perspectiva de valorizar e 

respeitar a história de vida e a realidade na qual os seus alunos estão inseridos. A 

escola não deve planejar suas atividades seguindo apenas seus currículos e sim 

buscar ser flexível e agir sobre as especificidades de seu grupo, transformando o 

currículo padronizado em algo enriquecedor e de real significado ao aprendizado de 

seus alunos. Tais exigências sociais só aumentavam no decorrer dos tempos e o 

que estava atrelado aos âmbitos escolares, acabou-se esvaecendo de seus muros e 

paredes. Ainda hoje, a escola formal não consegue acompanhar tantas mudanças 

em nosso meio, sendo que a internet e as tecnologias avançadas são somente 

alguns exemplos a serem citados. Sendo assim, a escola formal teve que procurar 

adequações e estratégias de ensino para atender tais propostas e avanços.  

Tantas foram as dificuldades enfrentadas pela escola, que alguns alunos, 

desmotivados com o aproveitamento de suas aulas, preferiram não frequentá-las e 

se afastaram dos ‘muros escolares’ na tentativa de se sentirem mais livres e, 

portanto,  o aumento nos dados numéricos de evasão escolar foi inevitável. As 

crianças, ao invés de irem à escola, acabavam ficando pelas ruas à mercê da 

sociedade cruel e impiedosa tornando-as vulneráveis ao meio da marginalidade e da 

violência. Para Gohn (2008, p. 109): 

A educação não deve ser apenas uma agência, uma socialização de 
conhecimentos, mas deve contribuir para a formação de capacidades para 
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atuar e pensar de forma criativa, inovadora, com liberdade. A escola deve 
ser o centro da vida social, e não um serviço administrativo, “odiada” por 
muitos de seus alunos, que se sentem livres apenas quando estão fora 
dela. 

 

Pensando nessa perspectiva, pode-se dizer que a educação não formal, até 

meados dos anos 80, não era algo de tanta importância no Brasil, pois todas as 

atenções eram voltadas à educação formal e em algumas vezes era considerada 

somente uma extensão desta. Já nos anos 90, a educação não formal passou por 

mudanças de conceitos, pois neste período surgiram mudanças na economia, na 

sociedade e no mundo do trabalho. Conforme Gohn (2008, p. 92): “neste período 

passou-se a valorizar os processos de aprendizagem em grupos e dar-se grande 

importância aos valores culturais que articulam as ações dos indivíduos”. A autora 

ainda aponta que 

[...] não são apenas as mudanças na economia e os apelos da mídia que 
têm configurado um novo campo para a educação não-formal. Agências e 
organismos internacionais, como ONU e a UNESCO, bem como alguns 
estudiosos, também têm contribuído. Assim, a conferência realizada em 
1990, na Tailândia, elaborou dois documentos denominados “Declaração 
Mundial sobre educação para todos” e “Plano de ação para satisfazer 
necessidades básicas da aprendizagem” onde, à luz das condições 
particulares da América Latina e das experiências de ONGs em programas 
de educação na região, um quadro de novas possibilidades de trabalho foi 
delineado na área da educação (GOHN, 2008, p. 92). 

 
Após muitas discussões e estudos, os pensadores da educação propuseram 

que a mesma fosse compreendida dentro e fora do âmbito escolar, considerando as 

necessidades dos diferentes grupos, as culturas e identidades trazidas por eles bem 

como suas formas de aprendizagem e suas bagagens de saberes. Desta forma, 

reconhecendo as diversidades apresentadas no meio social, as atividades se 

desenvolveriam com melhor qualidade e reais significados para os envolvidos. 

Para tanto, as atividades desenvolvidas fora da escola foram denominadas 

não escolares e, conforme Zucchetti e Moura (2006a), tal denominação vem 

distinguir a prática em meio aos programas sociais daquelas que acontecem dentro 

da escola, pois 

[...] entendemos que esta nomeação pode constituir um limitador para a 
análise das inúmeras experiências de educação fora da escola e sua 
relação com o complexo contexto atual. Entre os limites destacamos: a 
educação não escolar constitui um sistema formal mesmo que situada fora 
do contexto escolar, prova disso é a emergência de legislações afirmativas 
que reafirmam o direito à educação ampliada, além da crescente 
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formalização de ações que contam com corpo docente, metodologias 
definidas, processos de avaliação e acompanhamento, entre outros. Um 
segundo elemento a ser destacado, diz respeito ao expressivo sentido de 
oposição que pode ser atribuído a práticas de educação não formal como 
oposição a escolar ao invés da idéia de complementariedade. Por fim, há, 
ainda, a presença de um imaginário que pouco se sustenta, nos tempos 
atuais, uma vez que o não formal, de forma geral, está longe de possuir a 
dimensão política transformadora de outrora (p.197). 

A partir de então, frente às dificuldades encontradas, surgiram novas formas 

e propostas que para atender as crianças e os adolescentes, criando espaços 

alternativos que oferecessem atividades e programas auxiliares ao processo de 

aprendizagem, eis que  

No Brasil, esses espaços de educação não-formal começaram a se tornar 
expressivos no final da década de 1980 e no início da década de 1990, com 
a democratização do ensino e a afirmação dos direitos das crianças e 
adolescentes, pelo Estatuto da Criança e Adolescente (UJIIE, 2009, p. 118). 

Nesse sentido, pode-se pensar que há, por parte dos órgãos públicos, uma 

preocupação em relação à educação e formação do sujeito. Para além da educação 

formal, a não formal vem proporcionar possibilidades de múltiplas aprendizagens 

que se perpetuem ao longo de toda a vida. Portanto, o ato de educar-se ocorre de 

diferentes maneiras, momentos e espaços. Para Brandão (1981, p. 7), 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 
um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: 
para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para 
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a 
educação. Com uma ou com várias: educação? Educações. 

Assim sendo, a educação está presente em todos os momentos da vida, da 

história do ser humano, desde o nascimento aprende com o outro bem como nas 

diferentes situações cotidianas.  Na perspectiva de Ujiie (2009, p.118)  

A educação é, portanto, um processo que ocorre nos mais diferentes 
espaços da sociedade. A educação social se converte em uma utopia 
necessária, ao longo do século XXI, uma vez que, dentre as aspirações 
atuais, a ação educativa não pode, nem deve, simplesmente servir ao ideal 
neoliberal e capitalista, mas orientar-se para o desenvolvimento humano em 
sua plenitude. 

A educação, ao desenvolver o sujeito em sua plenitude, fará com que todos 

os participantes inseridos em meio a programas sociais que visam a construção para 

a cidadania se tornem mais críticos e reflexivos, compreendendo e observando o 

mundo e a sociedade com outro olhar.  
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Desta forma, conforme as reflexões de Guará (2003), a aprendizagem não 

acontece somente na escola, pois também é construída no meio familiar, nas 

relações interpessoais e também através do avanço tecnológico. De acordo com a 

autora, a partir da grande globalização advinda da internet e das redes sociais, há a 

necessidade de os educadores utilizarem estas ferramentas como facilitadoras da 

aprendizagem bem como os participantes de programas sociais terem acesso ao 

uso de tais ferramentas. Os profissionais deverão refletir que tais ferramentas 

motivarão o aprendizado dos alunos e mesmo em espaços não formais de ensino  

[...] têm a tarefa comum de animar e orientar as escolhas, de ajudar 
crianças e adolescentes a processar as informações e de ser uma 
referência humana exigente e compreensiva para tornar o aprendizado uma 
conquista prazerosa e desafiadora (GUARÁ, 2003, p. 44). 

As experiências que são realizadas fora do âmbito escolar têm sido 

manifestadas através de ações de cuidado e de controle para os que precisam de 

proteção e para Zucchetti e Moura (2007) as atividades que envolverão os sujeitos 

fora da escola não poderão ser substituídas pelos conhecimentos da ação educativa 

formal, e sim, ser associada a ela, complementando-a. Tais atividades serão 

trabalhadas através de oficinas fomentadas a partir de diferentes áreas, como 

esportes, cultura, saúde e assistência social. Através de tais propostas, as políticas 

públicas implicadas ao Estado garantirão que se promova o desenvolvimento 

individual e pessoal dos sujeitos, suas relações com o social e humano para que 

atinjam assim a efetiva cidadania. 

No campo não formal de ensino, a educação indica algumas dimensões 

importantes para o desenvolvimento de seus objetivos, que para Gohn (2006b) são 

primordiais, como por exemplo: a conscientização dos sujeitos sobre seus direitos 

para o trabalho, através da aquisição de habilidades ou o desenvolvimento de 

potencialidades ou mesmo desenvolver exercícios que capacitem os sujeitos para as 

atividades coletivas no que tange a resolução de problemas cotidianos e 

comunitários. Possibilita também a estes a realização da leitura de mundo sob o 

ponto de vista compreensivo da realidade na qual os cercam e poder assim, 

trabalhar diretamente sobre os objetivos e necessidades da comunidade.  

Na mesma perspectiva, a autora ainda afirma que “a educação não formal é 

aquela que se aprende ‘no mundo da vida’, via os processos de compartilhamento 
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de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas” (GOHN, 

2006a, p. 28). Em tal processo educativo, a educação não formal 

Capacita os indivíduos se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua 
finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os 
indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, 
eles se constroem no processo interativo, gerando um processo educativo. 
Um modo de educar para os interesses e as necessidades que dele 
participa. A construção de relações baseadas em princípios de igualdade e 
justiça social, quando presentes num dado grupo social, fortalece o 
exercício da cidadania. A transmissão de informação política e sociocultural 
é uma meta na educação não-formal. Ela prepara os cidadãos, educa o ser 
humano para a civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, 
individualismo (GOHN, 2006 a, p. 29). 

Com tantas propostas e reflexões importantes sobre a construção da 

cidadania, a educação não formal terá bons resultados e proporcionará aos sujeitos 

participantes o desenvolvimento de potencialidades bem como uma maior 

conscientização de ação em trabalhos de grupo. Surge, então, uma nova ótica de 

mundo e sobre o mundo, contribuindo para um sentimento de pertencimento e de 

identificação com a sua comunidade. Além de tudo, Gohn (2006a) afirma que cada 

sujeito em formação para a vida deva conviver em meio a uma vasta diversidade, 

respeitando as diferenças entre todos e de sumo, que os programas direcionados às 

crianças e adolescentes em educação não formal, possam fazer o resgate do 

sentimento e da valorização de si próprio. Tais propostas trabalharão e valorizarão a 

autoestima de cada um dos participantes lhes oferecendo condições de lutarem 

contra preconceitos, adquirindo a capacidade de ler e interpretar o mundo que os 

cerca de forma crítica e construtiva. 

Para isso, o Programa Escola Aberta – objeto de estudo desta pesquisa - ao 

se assumir em caráter não formal, terá suas propostas e metodologias operadas em 

um processo de aprendizagem que considera primordialmente a realidade e a 

subjetividade de cada grupo dos indivíduos bem como 

O método nasce a partir de problematização da vida cotidiana. Os 
conteúdos emergem a partir dos temas que se colocam como 
necessidades, carências, desafios, obstáculos ou ações empreendedoras a 
serem realizadas; os conteúdos não são dados a priori. São construídos no 
processo. O método passa pela sistematização dos modos de agir e de 
pensar o mundo que circunda as pessoas. Penetra-se, portanto no campo 
do simbólico, das orientações e representações que conferem sentido e 
significado às ações humanas. Supõe a existência da motivação das 
pessoas que participam. Ela não se subordina às estruturas burocráticas. É 
dinâmica. Visa à formação integral dos indivíduos. Neste sentido tem um 
caráter humanista. Ambiente não formal e mensagens veiculadas “falam ou 
fazem chamamentos” às pessoas e aos coletivos, e as motivam. Mas como 
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há intencionalidades nos processos e espaços da educação não-formal, há 
caminhos, percursos, metas, objetivos estratégicos que podem se alterar 
constantemente. Há metodologias, em suma, que precisam ser 
desenvolvidas, codificadas, ainda que com alto grau de provisoriedade, pois 
o dinamismo, a mudança, o movimento da realidade segundo o desenrolar 
dos acontecimentos, são as marcas que singularizam a educação não-
formal (GOHN, 2006 a, p.32). 

A educação não formal tem como critério que a aprendizagem seja realizada 

por meio da prática social, pois se acredita que é por meio da troca de conhecimento 

e de experiências entre as pessoas em trabalhos em grupo que o aprendizado se 

concretiza com mais significado e qualidade. Para Gohn (2008, p. 103): “a produção 

de conhecimentos ocorre não pela absorção de conteúdos previamente 

sistematizados, objetivando ser apreendidos, mas o conhecimento é gerado por 

meio da vivência de certas situações-problema”.  

A ação educativa é muitas vezes uma forma de possibilitar a cidadania e, 

através deste ato, muitas pessoas começam a perceber a importância de seus 

papéis como cidadãos de direitos e deveres na sociedade. Tais ações serão sempre 

planejadas conforme o contexto da comunidade, a cultura dos participantes, suas 

especificidades, seu contexto ambiental e suas necessidades. Assim, respeitando a 

realidade e a identidade de cada grupo, a aprendizagem se dará da forma mais 

adequada possível e instigará para alguns assuntos que serão os princípios da ação 

educativa a ser destinada, tais como: 

O acesso ao saber e ao conhecimento e sua apropriação são importantes 
instrumentos de justiça social; a educação é um direito de todos, dever do 
Estado e da família. A educação integral e de qualidade possibilita e 
garante o ingresso, o regresso, a permanência e o sucesso na escola e na 
vida; as diversidades e peculiaridades das comunidades precisam ser 
respeitadas e atendidas. Para isso, é necessária a mobilização de todos, 
articulando-se em conjunto na busca de alternativas que solucionem os 
seus próprios problemas locais; as ações complementares à escola 
inserem-se no campo das políticas públicas (CENPEC/ Fundação 
Itaú/UNICEF, 2003, p. 14). 

As atividades educativas e sociais presentes nos espaços não formais da 

educação bem como a sua expansão são decorrentes de uma pedagogia social. 

Neste campo há uma preocupação com o conjunto de métodos, de meios e 

instituições organizadas com o objetivo de formação e de ensino, mas que não são 

direcionados a uma aquisição de meros conhecimentos como os já transmitidos pela 

educação formal. Vai muito além, pois ela é bem distinta da escola formal. É um ato 
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planejado com uma organização específica, pois as metodologias utilizadas para o 

desenvolvimento das atividades são diferenciadas. 

Complementando a ideia, Gohn (2006a) entende que as atividades da 

educação não formal serão sempre voltadas e direcionadas ao desenvolvimento 

pleno do ser humano como um cidadão de direitos, um cidadão do mundo, um 

sujeito de especificidades próprias. E ainda afirma que 

Em hipótese alguma ela substitui ou compete com a Educação Formal, 
escolar. Poderá ajudar na complementação dessa última, via programações 
específicas, articulando escola e comunidade educativa localizada no 
território de entorno da escola. A educação não-formal tem alguns de seus 
objetivos próximos da educação formal, como a formação de um cidadão 
pleno, mas ela tem também a possibilidade de desenvolver alguns objetivos 
que lhes são específicos, via a forma e espaços onde se desenvolvem suas 
práticas, a exemplo de um conselho ou a participação em uma luta social, 
contra as discriminações, por exemplo, a favor das diferenças culturais etc. 
Resumidamente podemos enumerar os objetivos da educação não-formal 
como sendo: a) Educação para cidadania; b) Educação para justiça social; 
c) Educação para direitos (humanos, sociais, políticos, culturais, etc.); d) 
Educação para liberdade; e) Educação para igualdade; f) Educação para 
democracia; g) Educação contra discriminação; h) Educação pelo exercício 
da cultura, e para a manifestação das diferenças culturais (GOHN, 2006a, 
p.32).   

Com tantas mudanças no processo de globalização e modernidade, as 

camadas populares foram sofrendo também pré-conceitos e discriminações, 

demarcando as classes econômicas e deixando os menos favorecidos de lado, 

muitas vezes até nas questões de política pública. Mas, graças aos estudos e 

avanços, as comunidades mais carentes encontram-se hoje “abraçadas” às leis de 

proteção social e, principalmente, as crianças e adolescentes protegidas pela 

legislação vigente, o ECA3. 

A educação não formal surgiu com a necessidade de atender as 

comunidades que, ao perceberem que muitas crianças e adolescentes estavam nas 

ruas e fora da escola, visualizaram um novo campo de integração, de socialização 

bem como de realização de atividades em prol da construção e formação da 

cidadania, sendo que o respeito e a dignidade seriam os pontos fortes de tal 

proposta. Para contribuir com a reflexão, Gohn (2006a) realiza uma comparação: 

O termo não-formal também é usado por alguns investigadores como 
sinônimo de informal. [...] a princípio podemos demarcar seus campos de 
desenvolvimento: a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, 
com conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os 
indivíduos aprendem durante seu processo de socialização – na família, 

                                                 
3
 Estatuto da Criança e Adolescente. 
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bairro, clube, amigos, etc., carregada de valores e culturas próprias, de 
pertencimento e sentimentos herdados: e a educação não-formal é aquela 
que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento 
de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas (p. 
28). 

Enquanto a educação formal preocupa-se somente com conteúdos, 

propostas curriculares, em ter bons índices no IDEB4, a educação não formal vai 

mais além, ela busca ensinar o sujeito a posicionar-se de forma mais crítica sobre a 

realidade da qual ele e sua comunidade estão inseridos, fazendo com que este 

reflita sobre as vivências e especificidades do grupo no qual convive. Freire (1987) 

ainda complementa ao refletir que a educação, organizada com base no diálogo, é 

uma exigência de todas as instâncias, pois faz com que os sujeitos reflitam e ajam 

em prol da transformação e humanização do mundo através de trocas de 

conhecimentos e saberes da vida cotidiana. Tais propostas não podem resumir-se 

em um simples ato de transmissão de ideias, uma ‘educação bancária’, mas sim 

objetivar a formação de cidadãos cientes das subjetividades e necessidades da 

sociedade. Por isso, nestes espaços não formais os sujeitos são envolvidos em 

práticas baseadas no diálogo, pois se acredita que é através dele que o grupo se 

tornará mais ciente e reflexivo. Conforme Gohn (2006a), a educação  

[...] não-formal ocorre em ambientes e situações interativos construídos 
coletivamente, segundo diretrizes de dados grupos, usualmente a 
participação dos indivíduos é optativa, mas ela também poderá ocorrer por 
forças de certas circunstâncias d vivencia histórica de cada um. Há na 
educação não-formal uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de 
aprender e de transmitir ou trocar saberes (p. 29). 

Sendo assim, após muitos estudos, hoje a educação não formal ocupou um 

espaço considerável em meio aos programas sociais, ONGs - governamentais ou 

não, que elaboram e propõem atividades diversificadas e motivacionais aos sujeitos 

que se integram nos seus espaços considerando que  

A educação não-formal tem outros atributos: ela não é, organizada por 
series/idade/conteúdos; atua sobre aspectos subjetivos do grupo; trabalha e 
forma a cultura política de um grupo. Desenvolve laços de pertencimento. 
Ajuda na construção da identidade coletiva do grupo (este é um dos 
grandes destaques da educação não-formal na atualidade); ela pode 
colaborar para o desenvolvimento da auto-estima e do empowerment do 
grupo, criando o que alguns analistas denominam, o capital social de um 
grupo. Fundamenta-se no critério da solidariedade e identificação de 
interesses comuns e é parte do processo de construção da cidadania 
coletiva e pública do grupo (GOHN, 2006a, p. 30). 
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Um dos fatores que diferencia a educação formal da não formal é que esta 

última tem como método de trabalho não utilizar a palavra escrita e sim utilizar a 

oralidade dos participantes como ferramenta de trabalho. Os participantes têm 

nestes momentos de fala e escuta, a oportunidade para exporem seus sentimentos, 

emoções, pensamentos e estes momentos gratificantes os fazem se sentir melhor 

compreendidos por alguém. Desta forma, sentem-se afagados através da escuta, 

das palavras de conforto e de motivação, pois é nestes instantes de acolhida e 

receptividade que as pessoas se manifestam através de  

[...] falas que estiveram caladas e passaram a se expressar por algum 
motivo impulsionador (carência socioeconômica, direito individual ou 
coletivo usurpado ou negado, projeto de mudança, demanda não atendida). 
Ao se expressar, os atores/sujeitos dos processos de aprendizagem 
articulam o universo de saberes disponíveis, passados e presente, no 
esforço de pensar/elaborar/reelaborar sobre a realidade em que vivem. Os 
códigos culturais são acionados, e afloram as emoções contidas na 
subjetividade de cada um (GOHN, 2008, p. 106). 

Contudo, para que as atividades sejam realizadas com qualidade na 

educação não formal, como afirma Torres (2003), deve-se primeiramente pensar e 

construir uma sociedade de aprendizagem que articule com um projeto de 

desenvolvimento local e nacional, integral e integrador, revendo a distinção entre 

escola e comunidade, bem como educação formal e não formal, uma vez que a 

escola faz parte da comunidade e se destina a ela. Conforme Torres (2003) tal 

processo irá “romper com o setorialismo e estabelecer alianças operacionais e 

estratégicas, tanto em nível micro - comunidade de aprendizagem, como macro - 

política educativa, política social, política econômica” (p. 86). 

Conforme os investimentos e as mudanças na conduta e na forma de 

perceber estes novos espaços de aprendizagem, o processo educativo tanto formal 

quanto não formal se unirá e estabelecerá um trabalho integrado e democrático, e 

através de um trabalho associativo de ideais tornarão o processo educativo mais 

proveitoso e com qualidade. Sujeitos que aprendem a conviver em grupo, a 

socializar-se através do respeito mútuo certamente serão alunos com melhores 

rendimentos educacionais e muito mais motivados em ir à escola. 

Contudo, a educação não formal tem um trabalho enriquecedor e 

complementador, pois ao assumir e desenvolver as atividades com as crianças e 

adolescentes em seus projetos e programas sociais, estará auxiliando a escola 

formal em suas propostas pedagógicas. Através das ações sociais, as lacunas 
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abertas e não bem atendidas pela escola serão abraçadas pelas atividades e 

propostas das ações não formais que trarão grandes benefícios a todos 

participantes envoltos tanto na escola quanto na comunidade em si. 
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3 O PROGRAMA ESCOLA ABERTA NO BRASIL 

Figura 1 
 

 
 

Fonte: Imagem extraída do Manual Operacional do Programa Escola Aberta
5
 

 

O Programa Escola Aberta foi criado a partir de uma parceria entre a 

UNESCO e o Ministério da Educação por meio do FNDE6. Tem a coordenação da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade7, o apoio da 

Secretaria de Educação Básica e do Ministério do Trabalho e Emprego, do Esporte e 

da Cultura que visam mobilizar outras políticas para a questão da juventude que 

está à margem da violência bem como pensar em espaços de acolhida das 

comunidades. 

O PEA visa realizar atividades que possam qualificar a educação, a inclusão 

social e a construção da cultura de paz através das relações entre a escola e 

comunidade objetivando o aumento das oportunidades de acesso à formação para a 

cidadania e reduzir taxas de violência na comunidade escolar. As escolas são 

abertas aos finais de semana para toda a comunidade escolar e qualquer cidadão 

poderá participar de suas propostas. O PEA é promovido em parcerias com 68 

secretarias de educação municipais, cinco estaduais, com a secretaria do Distrito 

                                                 
5
 Disponível em: 

<http://educacaoniteroi.com.br/escola_aberta/conheca_mais_sobre_o_programa_escola_aberta.pdf 
6
 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

7
 No decorrer do texto será utilizada a sigla SECAD/MEC. 

http://educacaoniteroi.com.br/escola_aberta/conheca_mais_sobre_o_programa_escola_aberta.pdf
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Federal e as escolas de ensino fundamental e médio que ficam localizadas em 

regiões consideradas de alto risco e com vulnerabilidade social. O PEA teve suas 

atividades iniciadas no ano de 2004 com a meta de alcançar a participação mensal 

de 1,2 milhões de pessoas das comunidades escolares de todas as regiões. 

No município de Novo Hamburgo o programa é desenvolvido em 25 espaços 

diferentes, atendendo as comunidades de todas as idades, etnias, classe 

econômica, afinal, o programa tem como objetivo abrir a escola para todos. O 

programa visa proporcionar aos alunos da educação básica das escolas públicas e 

às suas comunidades um espaço alternativo nos finais de semana para o 

desenvolvimento de atividades de cultura, esporte, lazer, geração de renda, 

formação para a cidadania e ações educativas complementares. 

Este é desenvolvido a partir de parcerias governamentais nas três esferas 

de governo – Federal, Estadual e Municipal. A estrutura deste programa em cada 

escola é composta por: oficineiros (voluntários ou não), direção escolar, um 

professor comunitário e um coordenador oriundo da comunidade escolar a que 

pertence. Já os responsáveis pela gestão do estado e municípios são realizados 

pelos supervisores que pode variar conforme o número de escolas inscritas no 

programa (um coordenador geral indicado pelas secretarias de educação), três 

coordenadores temáticos (cultural, esportivo, pedagógico e também disponibilizado 

pelas secretarias de educação8).  

As oficinas oferecidas no PEA são frutos do levantamento dos interesses da 

comunidade em que o programa está inserido e da valorização dos talentos locais 

fomentadas pela coordenação nacional. Também são oferecidas oficinas que 

atendam a formação para a cidadania e a diversidade. As oficinas contemplam as 

áreas de educação, cultura e arte, esporte e lazer, saúde, informática e trabalho e 

tem como objetivo a informação, a cidadania, a recreação, o entretenimento ou a 

formação inicial para o trabalho. Este trabalho nas escolas é associado a uma série 

de ações integradas, que contribuem para o alcance dos resultados desejados pelo 

governo ao proporcionar este programa às comunidades. É indispensável 

reconhecer o papel fundamental da escola na construção da cidadania de crianças e 

adolescentes, promovendo ações educativas e preventivas que revertem o atual 

                                                 
8
 No subcapítulo 3.3 - ESTRUTURA DE GESTÃO E DAS ATIVIDADES: A RESPONSABILIDADE DE 

CADA INTEGRANTE - os atuantes e as funções de cada pessoa no programa serão apresentados de 
forma detalhada. 
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quadro de violência a que estão sendo submetidos, seja em ambiente familiar ou 

comunitário.  

 Além dos aspectos e propostas que visam desenvolver a cidadania, no PEA 

também há a preocupação nos aspectos pedagógicos quanto a elaboração das 

atividades/oficinas a serem desenvolvidas durante os finais de semana junto às 

comunidades. Para isso, em meio a tantos outros documentos escritos para mediar 

o programa, há também um em especial, a Proposta Pedagógica cujo norte será 

direcionado na elaboração das atividades do PEA. A Proposta Pedagógica do PEA  

[...] evidencia a opção política por conceitos como apropriação democrática 
do espaço público, valorização das culturas locais, celebração das 
diferenças no âmbito da igualdade perante a lei e socialização do saber 
como promoção de autonomia e de participação social. Portanto, sua 
presença em áreas urbanas com um alto índice de risco e vulnerabilidade 
social ultrapassa a intenção de buscar a simples solução de retirar os jovens 
das ruas, ocupando-lhes o tempo. Trata-se de movimentar atores políticos, 
técnicos, públicos e privados, de âmbitos federal, estadual e municipal a fim 
de solidificar as experiências vividas, de forma a que sejam incorporadas à 
vida das escolas e promovam transformações culturais profundas no 
cotidiano das populações envolvidas. Abrir as escolas aos finais de semana 
para que as comunidades as utilizem como locais de vivência do encontro 
entre criatividade, lazer e aprendizagem é uma ação aparentemente 
simples. Entretanto, se orientada pela intencionalidade educativa, pode 
repercutir de maneira duradoura e positiva no ethos e na visão de mundo 
das pessoas envolvidas (BRASIL, 2007, p. 9).  

Para que os objetivos da Proposta Pedagógica sejam colocados em prática 

na realização das atividades do Programa Escola Aberta, serão necessários que 

anteriormente sejam explicitados os tipos de oficinas as quais adequaram a suas 

realidades, seguindo a duas linhas gerais: 

1. Oficinas planejadas a partir da pesquisa que o coordenador escolar 
realizará na comunidade, identificando os interesses e necessidades dos 
moradores. As oficinas podem ser de diversas áreas como cultura/artes, 
esporte e lazer, comunicação, saúde, informática, trabalho e outras (reforço 
escolar, idiomas, conteúdos variados). 2. Oficinas fomentadas pelo MEC, 
com o objetivo de 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). 

Por isso, a importância da coordenação responsável na escola para 

direcionar as atividades às necessidades e particularidades de cada comunidade. 

Assim, a identidade e a cultura dos participantes serão mantidas e valorizadas, 

motivando as pessoas a participarem cada vez mais das oficinas e fortalecer a 

democracia e a cidadania entre todos.  
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O Ministério dos Esportes é responsável pelo fornecimento de materias 

esportivos para a realização das atividades nas escolas e pela formação dos 

oficineiros de esportes e dos professores de educação física de todas as escolas 

participantes do projeto. A adoção do PEA tem como base experiências realizadas 

em outros países, tais como Estados Unidos (EUA), França e Espanha, nos quais o 

trabalho com jovens nas áreas artísticas, cultural e esportiva mostra-se eficaz na 

mudança de comportamento, no aumento da autoestima e na melhoria da relação 

dos jovens com a sociedade e da sociedade com a escola. Com a adoção do 

programa como política pública educacional, o MEC vislumbra a possibilidade de 

influenciar outras políticas e contribuir para a mudança tanto no ambiente escolar 

quanto na vida dos jovens brasileiros.       

No Portal do Ministério da Educação encontra-se um processo no qual as 

escolas são selecionadas pelas secretarias estaduais e municipais a partir das 

normas estabelecidas pela SECAD/MEC e conforme as necessidades e realidades 

das comunidades em situação de vulnerabilidade social. As escolas deverão 

respeitar as exigências de infraestrutura para a realização das oficinas, de apoio 

voluntário ao PEA, da constituição da unidade executora (UEx), representativa da 

escola e responsável pela execução e prestação de contas dos recursos públicos, 

do preenchimento correto dos formulários de adesão, solicitados anualmente pelo 

FNDE e envio destes documentos assinados pelos dirigentes correspondentes, além 

da prestação de contas, em dia, do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), em 

todas as modalidades, esferas de governo às quais pertençam, enfim, ser 

transparente nas questões administrativas e burocráticas, pois caso contrário, 

perdem o direito de oferecer o Programa às suas comunidades.   

 

3.1 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) - 
CONSELHO DELIBERATIVO - RESOLUÇÃO Nº 52 DE 25 DE OUTUBRO DE 2004. 

 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o órgão responsável 

pela captação de recursos financeiros cujos destinos serão os programas que visam 

e objetivam a oferta do ensino e a melhoria da qualidade do processo educacional 

no país, dentre eles o Programa Escola Aberta a ser investigado nesta pesquisa. O 
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FNDE é um órgão vinculado ao Ministério da Educação e é considerada a segunda 

maior organização do país relacionada a questões financeiras e de orçamentos. Os 

recursos são distribuídos aos governos responsáveis para o atendimento e 

melhorias às escolas públicas do Ensino Fundamental. 

O FNDE através de uma política descentralizada faz com que toda verba 

obtida na organização chegue diretamente e sem intermédios às respectivas 

prefeituras e a cada escola. Após o recebimento da verba, Estados, Municípios, o 

Distrito Federal e escolas realizam seus programas e também contam com a ajuda 

da comunidade no que diz respeito ao controle social, pois fiscalizará toda aplicação 

realizada com os recursos repassados pelo mesmo.  

Os recursos do PEA são transferidos pelo Programa Dinheiro Direto na 

Escola/Funcionamento das Escolas aos Finais de Semana (PDDE/FEFS) e são 

destinados à obtenção de materiais permanentes para as atividades e a realização 

das oficinas. Anualmente, o FNDE publica uma resolução que estabelece as normas 

para que ocorra o repasse de recursos para as escolas que integram o Programa 

Escola Aberta. 

Junto a este processo foi criada a Resolução CD/FNDE Nº 052/2004, 

inserindo o programa na política do Governo Federal com a finalidade de promover 

ações para a melhoria da educação por meio do envolvimento da comunidade e em 

sua ativa participação no mesmo, ampliando as possibilidades e os diálogos entre 

todos os envolvidos (pais, alunos, profissionais). O Programa Escola Aberta é 

executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

   Conforme a Resolução 052/2004 o FNDE assume atribuições importantes 

ao desenvolver atividades com maior qualidade nos espaços de atuação do 

programa em todo o país, tais como: 

a) firmar acordo com as Secretarias de Educação e estabelecer vínculo de 
cooperação técnica, operacional e financeira; b) acompanhar as ações 
previstas no PRODOC com a UNESCO; c) coordenar as atividades de 
implementação; d) acompanhar, avaliar, orientar, controlar e fiscalizar a 
execução do objeto do PRODOC, diretamente ou por delegação; e) 
coordenar a formação do Comitê Gestor; cabendo ao FNDE a presidência e 
a Secretaria Executiva do referido comitê; f) acompanhamento orçamentário 
e financeiro do Projeto. g) disponibilizar as contribuições financeiras 
conforme o cronograma de desembolso comprometido no Projeto; e h) 
adotar as ações corretivas, necessárias à execução do Programa (p.1). 

 Para a implantação do PEA considera-se importante que toda a escola que 

integra e realiza seus objetivos tenha a percepção de que as atividades a serem 
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desenvolvidas somente somarão pontos positivos no processo de aprendizagem, 

promovendo a melhoria na qualidade da educação através da articulação junto aos 

alunos, a comunidade e os profissionais que atuam nas escolas. Promoverá maior 

diálogo, cooperação e participação, minimizando assim a violência e a 

vulnerabilidade social nas comunidades inseridas no programa. O FNDE, tendo 

caráter deliberativo, assumirá a responsabilidade junto aos governos de apoiar as 

instituições escolares para o desenvolvimento de atividades em finais de semana 

que envolva toda a comunidade participante, atividades estas consideradas não 

formais mesmo sendo realizadas em âmbito escolar. Tais atividades contemplarão a 

educação, o esporte, a cultura e o lazer para a juventude, sempre em prol da 

construção de uma comunidade de paz e cidadã. 

3.2 SOBRE O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA O 
FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA - EXERCÍCIO DE 
2011/2012 – RESOLUÇÃO Nº 35, DE 19 DE JULHO DE 2011, DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO FNDE. 

A Resolução nº 35/2011 (BRASIL, 2011) traz em seu documento o Manual 

Operacional do PEA, sendo respeitadas suas intenções de ofertas de atividades 

dentro da educação, cultura, esporte e trabalho para a juventude. Para realizarem 

tais atividades e estarem em pleno funcionamento, as escolas receberão os recursos 

provenientes do PDDE/FEFS e do FNDE já descritas na pesquisa.  

Compreende-se, então, que o Programa promove melhorarias na qualidade 

da educação, envolve a comunidade na participação de atividades, amplia o diálogo 

e a colaboração entre todos os envolvidos e atuantes na escola. Para a execução da 

sua proposta, o Programa conta com pessoas que atuam de forma voluntária e são 

selecionadas entre aquelas que valorizam a comunidade e sejam conhecedoras dos 

assuntos que a cercam. Através de ações educativas não formais, o PEA busca, 

além de incentivar a abertura das escolas aos finais de semana, propiciar através 

destas unidades, a criação de espaços de oferta de lazer e de cultura em 

comunidades com vulnerabilidade social, favorecendo assim, a criação do respeito, 

da dignidade, da cidadania em um território de paz e para que o mesmo alcance 

autonomia seja importante frisar que 

A participação e o envolvimento das Secretarias Estaduais e Distrital de 
Educação, Prefeituras, escolas e comunidades na execução e 
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implementação, assim a apropriação da proposta do Programa, são 
condições importantes para ser alcançada a autonomia necessária para 
garantir a continuidade das ações em âmbito local (p. 1). 

Em seu cerne, a Resolução nº 35/2011 (BRASIL, 2011) ainda menciona a 

proposta do PEA e seu surgimento, sendo que 

[...] tem por base a experiência, avaliada como bem sucedida, da UNESCO 
com o “Programa Abrindo Espaços: Educação e Cultura de Paz”, iniciada 
em 2000 nos estados do Rio de Janeiro e Pernambuco, e posteriormente 
implementada em outras regiões do país. O acordo de cooperação do 
governo brasileiro com a agência internacional para a realização do 
Programa Escola Aberta foi firmado em outubro de 2004 (p. 2). 

Tal Programa da UNESCO tem ideais bem distintos, pois suas propostas 

sempre promoviam a cultura de paz e a não-violência, promovendo a cidadania de 

adolescentes, jovens e de toda a comunidade escolar, através de ações de inclusão 

social, promovia também a escola como um espaço aberto a temáticas 

diferenciadas, de trocas e convivências. Por isso, o programa inicial foi muito bem 

aceito e abriu portas ao PEA, podendo assim ampliar atendimentos às comunidades 

num processo dialético, de respeito e de solidariedade. 

As ações são planejadas a partir de uma pesquisa realizada pela equipe 

local na escola, mas diretamente ao seu coordenador, junto à comunidade, 

identificando interesses, necessidades e as demandas locais da mesma. Após 

estudos e levantamentos, as atividades são oferecidas através de oficinas, palestras 

e pequenos cursos que variam de acordo com o objetivo a ser alcançado.  

Todas as atividades devem objetivar e valorizar a cultura popular, a 

realidade da comunidade e suas especificidades, fortalecendo o sentimento de 

identidade e pertencimento das pessoas envolvidas no grupo. Deste modo, a escola 

ampliará a relação com sua comunidade através da troca de saberes, tornando-se 

mais inclusiva e valorizando os sujeitos através da sua ação educativa. 

A escola abre seus portões em sábados e/ou domingos, variando de acordo 

com a necessidade da comunidade e conforme o número de alunos matriculados na 

mesma, pois isso é também um dos fatores para a geração do cálculo do valor de 

repasse ao local a ser realizado as atividades. Tal valor é liberado em uma parcela 

anual. 
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Existe um órgão que atua na participação e controle do PEA, a “Entidade 

Executora” 9. A ela cabe a gestão e coordenação junto às escolas, disponibilizando 

uma equipe para realizar o vínculo escola – comunidade. Um de seus integrantes 

será indicado para ser o interlocutor da EEx junto à Secretaria de Educação Básica. 

Tal integrante terá como função principal coordenar as atividades e garantir a 

execução do programa com qualidade e ainda garantir os materiais e equipamentos 

para a aplicação das oficinas bem como zelar pela manutenção e fornecimento das 

condições básicas para abertura das escolas, tais como: água, luz, etc.. 

As escolas que desejam aderir ao programa deverão requerer junto à EEx 

uma solicitação manifestando seu interesse, que posteriormente será avaliado 

conforme os critérios e disponibilidades, entre eles, o número mínimo de habitantes 

no município (50 mil) e a localidade na qual a escola está inserida (indicadores de 

vulnerabilidade social e do IDEB). Conforme a Resolução nº 35/2011 (BRASIL, 

2011a) as escolas interessadas devem seguir alguns critérios para a seleção: 

[...] a. Garantir infra-estrutura para realizar as atividades diversificadas nos 
finais de semana; b. estar localizada em área de vulnerabilidade social e 
com pouca oferta de equipamentos públicos de cultura e lazer; c. ofertar os 
anos finais do Ensino Fundamental e/ou médio; d. número de matriculas 
igual ou superior a 200 alunos; e. 50% ou mais de alunos atendidos pelo 
Programa Bolsa Família; f. Escolas participantes do Programa Mais 
Educação (p. 4). 

Para a verba repassada são realizados cálculos que consideram o número 

de matrículas da escola, dias de abertura, tempo e meses de execução do PEA até 

o ano seguinte. Abaixo, apresenta-se uma das tabelas referenciadas pela Resolução 

35/2011 (BRASIL, 2011, p.5) com os valores repassados ao Programa: 

 

Até 250 alunos  o valor mensal é de 1.600,00 

De 251 a 500 alunos o valor mensal é de 1.650,00 

De 501 a 750 alunos  o valor mensal é de 1.700,00 

De 751 a 1.000 alunos  o valor mensal é de 1.750,00 

De 1.001 a 1.500 alunos  o valor mensal é de 1.850,00 

De 1.501 a 2.000 alunos  o valore mensal é de 1.950,00 

Acima de 2.000 alunos  o valor mensal é de 2.000,00 

 

                                                 
9
 Utilizada a sigla EEx 
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A verba então é repassada por intermédio do PDDE/FEFS em uma única 

parcela, destinando-se ao pagamento de voluntários da equipe da escola que 

possuam despesas com alimentação e transporte, para aquisição de materiais 

necessários ao desenvolvimento das atividades, assim como a aquisição de bens 

duráveis, tais como computadores e outros equipamentos que venham auxiliar o 

programa. Após o recebimento, cada local realiza o pagamento dos funcionários e o 

repasse da verba para o funcionamento das atividades. 

 

3.3 ESTRUTURA DE GESTÃO E DAS ATIVIDADES: A RESPONSABILIDADE DE 
CADA INTEGRANTE 
 

3.3.1 Na escola: 

 

Na escola, o programa organiza-se juntamente a uma equipe local, no qual 

cada componente se dedica a realizar suas atividades, sempre com o intuito de 

qualificar as propostas do PEA, verificando os interesses da comunidade através de 

um diagnóstico, planejando e executando as ações do programa através da 

supervisão e coordenação dos responsáveis pelo mesmo. A direção da escola é 

quem fará, de forma democrática e participativa, a escolha de representantes e 

atuantes no programa, consultando a comunidade e todos os atuantes do PEA como 

também reforçará os objetivos e a importância de tal programa para os participantes 

e o trabalho em equipe. Como as comunidades estão inseridas em realidades 

diversificadas e bem específicas, cada escola planejará suas atividades conforme os 

interesses, por isso a importância do diagnóstico a ser realizado previamente, com o 

objetivo de incentivar a organização cidadã, resgatando os valores comunitários, 

cultura e lazer, valorizando a estima de cada sujeito que frequenta o programa.  

Sob a responsabilidade da equipe local, deverão ser realizados 

planejamentos das atividades e oficinas desenvolvidas na unidade escolar (plano de 

atividade da escola), com a intenção de também poder compartilhar experiências e 

ações desenvolvidas nos espaços. Este planejamento será preenchido e 

encaminhado às Secretarias e ao SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, 

Execução e Controle do Ministério da Educação). Exige-se também, a renovação do 

oferecimento das oficinas em cada escola, diversificando as mesmas sempre com a 
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intenção de disponibilizarem novidades e atrair as pessoas. Conforme a Resolução 

35/2011 as principais atribuições da equipe local serão: 

Pesquisar e identificar na escola e na comunidade pessoas que possam 
oferecer oficinas, curso, palestras nos finais de semana; elaborar, de forma 
participativa, o planejamento do Programa na escola e preencher o plano 
das atividades a serem realizadas nos finais de semana, prevendo a 
diversidade e renovação periódica das atividades e do público, além da 
duração média de cada ação/oficina; planejar e realizar mobilização e 
divulgação (por meio de reuniões, banners, cartazes e folhetos) das 
atividades do Programa na escola e na comunidade, mantendo um canal de 
comunicação aberto ao público do final de semana e com os potenciais 
participantes; promover a gestão cotidiana, acompanhamento, avaliação e 
reordenação das atividades e ações com as da escola e das comunidades; 
registrar e sistematizar as participações e ações dos finais de semana; 
identificar e fortalecer a rede de parceiros locais (pais, alunos, equipe 
escolar, comunidade, instituições e empresas da região, ONGs, entre 
outros); definir metas e resultados a serem alcançados, como indicadores 
de integração escola-comunidade, média de público de oficinas a ações, 
diversificação de participantes (homens e mulheres, diferentes faixas 
etárias, com destaque para a juventude, integrantes de outras 
comunidades, etc.) (BRASIL, 2011, p. 9). 

Conforme já mencionado anteriormente cada membro tem suas 

responsabilidades e identificações. As ações são definidas pela equipe da escola, 

entre elas: 

 

a. Coordenador comunitário:  

O coordenador é um membro da comunidade que possua vínculo com a 

escola. Pode ser um pai de aluno ou outro grau de parentesco, integrante do 

Conselho Escolar, etc. Será reconhecido pelos participantes como uma liderança 

cujas responsabilidades são de coordenar as atividades nos finais de semana e 

integrar a comunidade com a escola. Como a articulação entre a comunidade e 

escola ficará a seu encargo, é desejável que tenha envolvimento com os jovens 

participantes (como dentro e fora da escola) com o intuito de proporcionar a criação 

de vínculos.  Como ficará com as chaves dos ambientes utilizados pelo programa, a 

abertura da escola ficará sob a sua responsabilidade, devendo permanecer na 

escola durante todo o período de duração das atividades. São também suas 

responsabilidades: zelar pelo patrimônio da escola, realizar a divulgação do PEA à 

comunidade, mobilizando a participação de todos, procurar voluntários, buscar 

parceiros para o desenvolvimento das atividades, elaborar a programação das 

oficinas partindo dos pressupostos do PEA e de sua linha pedagógica, objetivando 

temas que abranjam variadas áreas do conhecimento, identificar talentos na escola 
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e na comunidade para atuarem como oficineiros, valorizando a todos os envolvidos, 

coordenar e supervisionar os oficineiros, a aquisição e a manutenção de materiais e 

equipamentos, auxiliar os oficineiros no preenchimento dos formulários e na 

elaboração de planos de ação no Programa, sugerir feiras, atividades diversificadas, 

shows de talentos, concursos culturais, desfiles, exposições de atividades 

elaboradas nas oficinas sempre com o intuito de promover a integração da 

comunidade com a escola, preencher e arquivar os formulários na escola 

(documentação) e encaminhar semanalmente o quadro de horário de oficinas, 

relatórios semanais, relatório das oficinas de curta duração, assinar mensalmente o 

controle de frequência e recibo para que as escolas não percam o recebimento e o 

ressarcimento via SICOF10. 

 

b. Educador comunitário: 

O educador comunitário é um profissional da unidade escolar que tenha 

disponibilidade de atuar ao menos 4 horas semanais, além dos finais de semana, 

sendo que esta última tem suas atividades ressarcidas pelo programa. Junto com o 

coordenador, é responsável por organizar as atividades do programa, dando suporte 

pedagógico às ações e integrando a escola com a comunidade. É este profissional 

que também voltará suas atividades em prol da comunidade, observando os critérios 

do Ministério da Educação.  Será um professor escolhido pelo diretor da escola entre 

seu grupo de docentes ou de outros especialistas que sejam efetivos na mesma. 

Para a escolha, será observado um profissional dinâmico, autônomo e com perfil de 

liderança. Tal professor terá uma função importante no sentido de estreitar os 

aspectos de educação formal e informal da escola participante, aproximando as 

atividades realizadas das que são realizadas regularmente durante a semana na 

escola. Entre tantas atribuições ainda há algumas que realiza em articulação com o 

coordenador escolar, como: comparecer na escola aos finais de semana, zelar pelo 

patrimônio escolar, promover as atividades em oficinas por meio de variadas 

estratégias de articulação com as atividades desenvolvidas pela escola durante a 

semana, divulgar o programa efetuando ações que proporcionem a criação de 

vínculos entre os participantes e a comunidade, auxiliar o coordenador nos 

planejamentos, nas oficinas, na orientação aos oficineiros, no oferecimento de 

                                                 
10

 Sistema Informatizado de Controle Orçamentário e Financeiro. 
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variadas formas de manifestação de cultura e valorização dos sujeitos envolvidos no 

programa e também cuidar do preenchimento da documentação e formulários pelos 

atuantes. 

 

c. Direção escolar: 

O diretor da escola é o responsável legal pela mesma e, se presidente da 

UEx11, responsável pela assinatura do termo de compromisso e de prestação de 

contas. Ele acompanhará e ajudará a garantir a gestão democrática, o planejamento 

e a organização coletivas das atividades e a integração do programa com o PPP12 

da escola. À direção cabe acompanhar o programa, apoiando todas as iniciativas 

surgidas em prol do mesmo, visitar a escola (sempre que possível) nos finais de 

semana e também zelar pela execução financeira do PEA, ressarcindo a equipe 

regularmente nas datas combinadas, assim como atender as demandas de compras 

de materiais para as oficinas. Juntamente com os demais voluntários e participantes, 

auxiliará na divulgação do programa junto à comunidade. 

 

d. Oficineiro:  

O oficineiro é uma pessoa voluntária da comunidade, de outros locais ou de 

projetos parceiros com competência e habilidades específicas, responsável por 

desenvolver oficinas e atividades nos finais de semana para a comunidade e em prol 

da mesma. São talentos da própria comunidade e preferencialmente que seja jovem, 

dando oportunidade a estes ao trabalho e geração de renda. As atividades que 

realizar nos finais de semana serão ressarcidas de acordo com a necessidade para 

o desenvolvimento do seu trabalho. Sua carga horária será de 8 horas no final de 

semana. Muitas são suas atividades em prol do programa e além de oportunizar as 

oficinas, também construirá mecanismos que favoreçam a interação e socialização 

dos participantes. Para suas atividades, deverá preencher listas de materiais, 

divulgar para a comunidade as oficinas que ocorrerão na escola. Para parte 

burocrática, deve preencher os formulários obrigatórios para a coordenação bem 

como participar de eventos e reuniões quando convidado. 

 

e. Colaboradores:  

                                                 
11

 Unidade Executora 
12

 Projeto Político-pedagógico 
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No programa há a participação de agentes de saúde, estudantes 

universitários, estagiários, representantes de organizações comunitárias, culturais e 

da comunidade que integram o PEA de forma paralela e coadjuvante. 

 

3.3.2 Secretaria Estadual ou Distrital de Educação e Prefeituras 

Em âmbitos mais abrangentes, encontramos a gestão realizada por equipes e 

comitês municipais, ficando sob sua responsabilidade a supervisão e os 

direcionamentos a respeito do PEA na cidade ou estado onde os mesmos são 

ofertados. Também organizam as equipes para a gestão, a orientação pedagógica e 

o acompanhamento dos recursos. No âmbito da Secretaria de Educação, as funções 

da equipe gestora são: 

 

a. Coordenador interlocutor:  

Este profissional deverá ser graduado em nível superior, preferencialmente 

em área pedagógica e/ou social, ter experiência em gestão ou em 

acompanhamentos de projetos, conhecimento em informática e sistemas 

informatizados e conhecimento de rotinas de governo e de secretarias de educação. 

O coordenador será o profissional com vínculo direto com a secretaria e que seja 

preferencialmente efetivo, tendo experiência em projetos educacionais, sociais e/ou 

culturais. É quem dará o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades 

no estado ou nos municípios. Deverá ter a disponibilidade de 20 horas semanais 

para dedicação ao PEA e deverá realizar a conexão com a instância Estadual e 

Federal, coordenando a implementação do PEA na secretaria e nas unidades 

escolares da rede. Cabe a este profissional elaborar e realizar ações de qualificação 

dos atuantes e das respectivas atividades das escolas, como também organizar e 

manter disponíveis os registros. Para efetivar os trabalhos das unidades escolares 

com o programa, o responsável deverá abrir a conta corrente para as EEx e 

encaminhar os documentos pertinentes (termo de adesão, relação das escolas que 

aderirão ao PEA, fichas cadastrais).  

 

b. Coordenador temático:  
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Fala-se em temático, pois são profissionais distintos que desenvolverão 

atividades relacionadas à área pedagógica, cultural e esportiva, entre outras. Eles 

serão disponibilizados pelas respectivas Secretarias de Educação Estadual e 

Municipal e serão responsáveis pela organização das atividades de integração entre 

todas as escolas beneficiadas pelo PEA como também propor ao coordenador 

interlocutor parcerias com instituições governamentais ou não. Tal profissional 

deverá ter graduação em nível superior, preferencialmente em área pedagógica, 

desportiva, artística ou social, com experiência em gestão ou acompanhamentos de 

projetos, conhecimento em informática e em rotinas de secretarias de educação e 

escolas. 

 

c. Supervisor/articulador:  

O profissional deverá ter formação compatível com suas atribuições para 

assumir tal cargo, ter noções de projetos educacionais, conhecimento de informática 

e rotinas escolares. O supervisor é responsável por inspecionar as escolas nos finais 

de semana, com o objetivo de acompanhar e supervisionar o andamento das 

atividades do PEA nas unidades escolares para verificar se as ações previstas pelo 

programa estão sendo efetivamente executadas. O supervisor poderá assumir a 

responsabilidade de uma a cinco escolas somente e está a trabalho das EEx, das 

Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação. Além da supervisão e da 

avaliação, assume outras funções importantes, tais como: acompanhar, orientar e 

apoiar as atividades das escolas nos finais de semana, fornecendo e sistematizando 

as informações das escolas e promovendo as trocas entre as escolas em que o PEA 

funciona, facilitando a comunicação entre as mesmas. Deverá se dirigir 

mensalmente à secretaria de educação da rede à qual está vinculado para retirar os 

controles de frequência e recibos de seus grupos de atuação das escolas onde 

realiza as supervisões, devolvendo-os posteriormente devidamente preenchidos e 

assinados. Entregar semanalmente ao coordenador interlocutor o relatório semanal 

de visitas, mensalmente o relatório mensal, assinar o controle de frequência e recibo 

e, semestralmente, os registros de observação. Pode-se encontrar tal profissional 

sem vínculo com as EEX, mas com vasta experiência no PEA o que o habilita a 

executar tais funções com resultados positivos. 

A EEx (Entidade Executora) possui importantes atribuições frente ao 

programa como planejar ações voltadas ao desenvolvimento do mesmo de acordo 
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com seus princípios, acompanhar e avaliar o processo geral de implementação nas 

escolas. De sumo, tem responsabilidade sobre o controle da documentação exigida 

pelo FNDE e MEC, incluindo as referentes à prestação de contas. Outra função 

importante é a abertura de novos espaços para oferecimento do PEA nos finais de 

semana, a admissão de voluntários com menos de 18 anos, promoção de eventos, 

definição de metas bem como a destinação dos recursos oriundos pela venda de 

materiais produzidos pelo programa entre outros. Para ser um profissional da EEx, o 

participante deverá ser técnico, servidor ou comissionado da EEx com comprovada 

experiência em coordenação e/ou acompanhamento de projetos 

educacionais/sociais, ter habilidade de coordenar equipes, conhecimento em 

informática e ter a disponibilidade de trabalhar em finais de semana e em reuniões 

periódicas com a equipe gestora. 

 

3.3.3 Comitê Metropolitano 

O comitê metropolitano é uma instância que realiza a troca de experiências e 

o planejamento coletivo de estratégias para o desenvolvimento do PEA, definindo 

metas, parcerias e outras definições realizadas coletivamente. Tem como objetivo o 

enraizamento das propostas do PEA e a ampliação de sua oferta através de uma 

gestão de compartilhamento e de regime de colaboração entre todos os parceiros. É 

o comitê que define o funcionamento do programa de acordo com as realidades 

locais de cada comunidade. São realizados encontros em que o grupo realiza 

mensalmente registros das ações, relatórios e debates sobre a execução das 

políticas públicas e sociais. 

 

3.3.4 Coordenação Nacional 

A coordenação nacional é realizada em Brasília – na Secretaria de 

Educação Básica (SEB), mais precisamente na Coordenação Geral de Ações 

Educacionais Complementares (CGAEC) da diretoria de Currículos e Educação 

Integral. Tem como atribuições a articulação entre as parcerias Federais, o 
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monitoramento e acompanhamento das atividades nas secretarias e escolas e a 

execução de estratégias de aprimoramento e formação. 

O FNDE é um de seus parceiros de fundamental tarefa, pois coordena e 

executa nacionalmente o PEA. Já a equipe do PDDE tem responsabilidade junto 

com o FNDE na gestão nacional colaborando com as questões relativas aos 

repasses de recursos, prestação de contas, entre outros.  

A UNESCO é a parceria primordial (matriz) do PEA. Compartilha juntamente 

com a coordenação nacional as decisões e diretrizes do programa, sendo 

responsável pela articulação com outros programas existentes em diversos países 

como a Argentina, Honduras, entre outros. A UNESCO realizará a gestão técnica, 

administrativa e financeira do programa, disponibilizará capacitação de recursos 

humanos envolvidos no programa, avaliará os seus resultados e elaborará relatórios 

de acompanhamento financeiro. 
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4 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa encontra-se em todos os momentos de nossa vida e é um 

método de construção de conhecimento que cientificamente responde pontos não 

esclarecidos, relatando fatos ou atividades e até mesmo podendo nos encaminhar 

para outros destinos.  

 De acordo com Prodanov (2009) a investigação contribui para a formação 

crítica ou espírito científico do pesquisador fazendo com que o mesmo utilize sua 

imaginação criadora, sua iniciativa, persistência, originalidade e principalmente sua 

dedicação durante a pesquisa. A pesquisa tornou-se uma atividade tão importante 

para a sociedade que existe atualmente, um número maior de profissionais 

dedicados a esta ocupação. Todo pesquisador deve ter princípios éticos e morais 

em sua conduta que o conduzirão durante o processo, utilizando de bom senso para 

responder todas as suas indagações. Como é uma atividade humana, tem como 

objetivo: 

Conhecer e explicar os fenômenos, fornecendo respostas às questões 
significativas para a compreensão da natureza. Para esta tarefa, o 
pesquisador utiliza o conhecimento anterior acumulado e manipula 
cuidadosamente os diferentes métodos e técnicas para obter resultado 
pertinente ás suas indagações (PRODANOV, 2009, p. 59). 

A própria palavra metodologia (método) nos indica quais maneiras foram 

utilizadas para a concretização da pesquisa. Esta, é de cunho qualitativo descritivo, 

pois conforme Prodanov (2009) a mesma teve o ambiente natural como fonte direta 

de dados e o pesquisador o seu instrumento. A pesquisa teve uma preocupação 

maior com o processo do que o produto, verificando como a prática e ideais do 

Programa se manifestam nas atividades, nos procedimentos e nas interações 

cotidianas. É qualitativa, pois a relação entre o sujeito e o mundo não pode ser 

traduzido em números e houve a interpretação e a significação dos fenômenos 

levantados na investigação pelo pesquisador que se deteve a descrever os dados 

obtidos, analisando-os. A pesquisa, ao se assumir qualitativa, fez com que o 

pesquisador tivesse contato direto com o ambiente realizando um trabalho de 

análise mais intenso. 

A pesquisa teve como problema: Que contribuições o Programa Escola 

Aberta proporciona a seus participantes e à Comunidade quanto à construção da 
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cidadania? As investigações foram realizadas em duas escolas da rede municipal de 

Novo Hamburgo que ofertam o Programa Escola Aberta nos finais de semana para a 

comunidade em geral.  

A pesquisa teve como objetivo principal investigar o Programa Escola Aberta 

bem como suas contribuições no processo de construção da cidadania de seus 

participantes. Os objetivos específicos que nortearam a pesquisa são: realizar 

estudos dos documentos do programa levantando dados burocráticos e técnicos 

para seu desenvolvimento a fim de apropriar-se do mesmo; conhecer as razões que 

levaram os sujeitos desta pesquisa a participarem do Programa Escola Aberta; 

reconhecer a necessidade do planejamento de atividades que promovam a 

organização e o desenvolvimento das atividades; observar os espaços onde o 

programa é desenvolvido levantando apontamentos sobre a prática visando obter 

dados fidedignos da realidade; analisar as atividades desenvolvidas pelo programa 

apontando as funções atribuídas para os oficineiros, coordenadores comunitários e 

coordenador interlocutor do município; identificar as contribuições do Programa 

Escola Aberta para seus participantes e para a Comunidade em geral; reconhecer o 

programa como agente transformador na construção da cidadania. 

Para Müller (2004) a pesquisa qualitativa possibilita a visão do todo, 

podendo assim, analisar várias questões do contexto investigado e como não se 

fecha em si mesma, ela se efetiva a partir da análise das situações observadas no 

campo de pesquisa considerando os aspectos pessoais, grupais, os seus 

movimentos e seu contexto.  

Lüdke (1988) nos explica que a pesquisa promove a comparação entre os 

dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico acumulado a respeito deles. Todo o material adquirido durante 

o processo da pesquisa assumiu-se qualitativo, objetivando-a e tornando-a mais 

intensa e íntegra: “um estudo qualitativo é o que se desenvolve numa situação 

natural, é rico de dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada” (LÜDKE, 1988, p. 18). 

Nesta pesquisa, foram utilizadas, para coleta de dados, observações diretas 

no espaço onde o Programa Escola Aberta ocorre e descritas no Diário de Campo. A 

cada momento de atividade investigativa, a pesquisadora teve como apoio um 

caderno para registros (diário de campo) no qual registrou todos os acontecimentos 

e atividades que foram pertinentes para estudos e análises. 
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Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os sujeitos 

participantes desta investigação bem como análise documental. O observador se 

assumiu participante durante o processo de investigação uma vez que seus 

objetivos e sua identidade foram revelados ao grupo desde o início de suas 

atividades, pois assim, o mesmo pode ter acesso a muitas informações e ganhar a 

confiança dos grupos pesquisados.  

Através da abordagem metodológica qualitativa descritiva, pode se registrar 

todos os fatos observados sem interferência do pesquisador sobre a realidade 

investigada. Tais mecanismos foram importantes no desenrolar da pesquisa dando o 

apoio e o subsídio necessário para compor a mesma e realizá-la com mais 

consistência. Para Prodanov (2009) nas 

[...] pesquisas descritivas, os fatos são observados, registrados, analisados, 
classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles, ou 
seja, os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não são 
manipulados pelo pesquisador (p. 63) 

 

Para subsidiar o trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica que trouxe 

mais consistência e credibilidade ao tema abordado pela pesquisa. Tal material foi 

extraído a partir de leituras prévias em livros, artigos, sites confiáveis da internet, 

entre outros meios para aquisição de embasamento teórico que com o auxílio da 

técnica do fichamento, tornou o trabalho e a escrita mais estruturados. 

A observação durante a coleta de dados ocupou um lugar privilegiado nas 

abordagens de pesquisa no campo social, uma vez que esta possibilitou um contato 

pessoal e estreito do pesquisador com o grupo pesquisado. Como nos diz Lüdke 

(1988, p. 26): “a observação direta permite também que o observador chegue mais 

perto da perspectiva dos sujeitos, um importante alvo nas abordagens qualitativas”. 

O uso das observações pode confrontar o que se capta da realidade com o que se 

esperava encontrar, gerando um momento de assimilação dos conteúdos adquiridos 

através deste instrumento.  

Optou-se pela realização de entrevista semiestruturada, como forma de 

coletar dados imediatos e de informações desejadas, permitindo que o entrevistado 

relatasse todas as questões necessárias e pertinentes à pesquisa. A entrevista, em 

sua essência, tem a função de auxiliar o processo da pesquisa, pois ela permitiu 

correções, esclarecimentos de dúvidas surgidas em seu percurso ou mesmo realizar 

adaptações para sua maior eficácia. Conforme Lüdke (1988, p. 34): “[...] a entrevista 
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semiestruturada, que se desenrola a partir de um esquema básico, porém não 

aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias 

adaptações”. Este tipo de entrevista é uma opção a ser aplicada na pesquisa, pois, 

no desenrolar de suas perguntas e conforme a necessidade, torna-se flexível ao 

abrir espaço a mudanças, ao contrário de entrevistas com roteiros preestabelecidos 

e estáticos. Primeiramente, foi realizado um contato pessoal, via e-mail ou telefone 

convidando os possíveis participantes da pesquisa a ouvirem a exposição da 

proposta de trabalho e posterior realização da entrevista13. Foram entrevistados 4 

oficineiros, 2 coordenadores locais e 1 coordenador interlocutor do município de 

duas diferentes realidades. Inicialmente, foram expostos os objetivos da pesquisa 

deixando o entrevistado à vontade para expor e/ou esclarecer dúvidas. 

Destaca-se que durante a entrevista semiestruturada, manteve-se o respeito 

para com o entrevistado, assim como sobre as informações por ele direcionadas. 

Numa questão de ética e responsabilidade, o assunto foi tratado somente entre o 

entrevistador e o entrevistado, sem intervenções de terceiros, respeitando o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido14 previamente autorizado pelos mesmos, 

sendo que o anonimato foi mantido nas análises. Após todas as entrevistas 

realizadas, as mesmas foram transcritas para a análise de dados no processo de 

triangulação. 

Nesta pesquisa, também foi utilizada a análise documental do programa em 

estudo e o pesquisador teve um método importante e de grande eficácia para 

aprofundar o conhecimento sobre o assunto abordado, podendo também desvelar 

aspectos novos e novas reflexões. Sabe-se que os documentos a serem estudados 

são os escritos oficiais do Programa Escola Aberta e foram utilizados como fonte de 

informação sobre os seus ideais, as funções de cada atuante do mesmo, bem como 

os participantes inseridos em duas realidades diferenciadas. Como Lüdke (1988, p. 

39) nos afirma: “Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde 

podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações dadas. 

Representam ainda uma fonte natural de informação”.  

 Abaixo, segue o quadro dos sujeitos da pesquisa, com a relação dos 

envolvidos e os locais onde os mesmos atuam: 

 

                                                 
13

 Ver Apêndice A, B e C. 
14

 Ver Apêndice D.  
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SUJEITOS DA PESQUISA LOCAL 

Oficineiro 1 Escola A 

Oficineiro 2 Escola A 

Oficineiro 3 Escola B 

Oficineiro 4 Escola B 

Coordenador 5 Escola A 

Coordenador 6 Escola B 

Coordenador 7 Rede Municipal 

                          Fonte: A pesquisadora, 2012 

 

Após os dados coletados, foi realizada análise dos mesmos através do 

processo de triangulação, refletindo sobre os aspectos pertinentes levantados nas 

entrevistas, nas observações e na análise documental que responderam às 

inquietações do pesquisador. A triangulação dos dados obtidos fez com que 

pesquisador realizasse uma reflexão sobre o levantamento realizado, confrontando-

o com o referencial teórico para que assim se compreendesse mais profundamente 

o espaço e as pessoas atuantes no Programa. Para Cauduro (2004) a triangulação 

tem uma importância significativa para a pesquisa, pois se fará a verificação dos 

dados coletados através de variadas fontes, exemplificando ela como um mosaico 

único e artesanal, onde para cada estudo realizado, se dará cor e vida de outra 

forma, com outro ponto de vista, mas sem perder a credibilidade e a fidedignidade 

dos dados. Partindo dos dados empíricos coletados, emergiram as seguintes 

categorias:  

1. O Programa Escola Aberta na perspectiva e olhar dos oficineiros e 

coordenadores; 

2. As contribuições do Programa Escola Aberta como agente transformador 

em prol da construção da cidadania. 
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5 OLHARES E ASPECTOS EMERGENTES DA COLETA DE DADOS 

Os resultados apresentados a seguir, foram obtidos através de observações, 

análise documental e bibliográfica, e entrevistas semiestruturadas realizadas com 4 

oficineiros (2 de cada realidade observada), 2 coordenadores comunitários (1 de 

cada realidade observada) e o coordenador interlocutor (da rede municipal). 

Os instrumentos para a coleta de dados foram de suma importância para o 

conhecimento e o entendimento das realidades pesquisadas, o Programa Escola 

Aberta em si como proposta, bem como as pessoas envolvidas e suas práticas. 

Sendo assim, considera-se relevante para a análise, caracterizar os espaços 

pesquisados e os sujeitos envolvidos e atuantes no Programa Escola Aberta 

mantendo-os em anonimato. 

 

- Escola A é uma escola da rede municipal localizada em um bairro de 

classe média-baixa, com uma boa infraestrutura para a oferta do PEA aos finais de 

semana. Para o funcionamento na respectiva escola são liberados pela mesma os 

seguintes espaços: sala de informática, cozinha, banheiros, sala com jogos 

pedagógicos, mesas, cadeiras, livros e materiais de recreação, quadra poliesportiva, 

pracinha, quadra de basquete e pátio. A coordenadora é responsável pelas chaves, 

pela abertura e fechamento da escola no horário previsto, direcionar as oficineiras 

para suas atividades bem como zelar pelo patrimônio da escola. As oficineiras, cada 

qual com sua respectiva atribuição, realizam suas oficinas. Neste espaço são 

realizadas: informática, futsal, recreação e culinária. Há bastante procura pelo 

Programa na escola A e pessoas de todas as idades frequentam, mas 

principalmente os adolescentes são os mais assíduos. Na entrada da escola 

encontra-se um livro para o registro de todas as pessoas que chegam à escola, 

indiferentemente se irão participar ou não de alguma oficina. Após o fechamento do 

mês é realizado a soma de todos os participantes que vieram ao PEA e a 

coordenadora encaminha um relatório à prefeitura com os dados obtidos.  

De todos os oficineiros atuando neste espaço, há preponderância de 

pessoas do sexo feminino com idades entre 20 a 23 anos. A coordenadora tem 48 

anos. As pessoas atuantes nesta realidade começaram a exercer as funções quase 

no mesmo ano, pois todas possuem 1 ano e 6 meses de atividades.  
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Pode-se perceber que todos os atuantes nesta escola sabem da real 

importância do PEA para a comunidade na qual está inserida e reconhecem os 

principais objetivos que norteiam a proposta do programa.    

 

- Escola B: é uma escola da rede municipal localizada em um bairro de 

classe social considerada baixa e sérias questões de vulnerabilidade social 

envolvem a sua realidade. Possui uma boa estrutura para a oferta do PEA nos finais 

de semana. Nela são usados vários espaços para a realização das oficinas, uma vez 

que nesta escola são oferecidas 11 oficinas, dentre elas: pintura em pano de prato, 

colagem em tecido, crochê, macramê, artesanato, uma modalidade de luta, hip hop, 

dança, capoeira, futsal, recreação/jogos pedagógicos. 

São disponibilizados 11 espaços para as oficinas (9 salas de aula, a quadra 

poliesportiva e a área coberta) banheiros, sala de direção e secretaria, cozinha, 

pracinha. A coordenadora é responsável pelas chaves, pela abertura e fechamento 

da escola no horário previsto, direcionar as oficineiras para suas atividades bem 

como zelar pelo patrimônio da escola. As oficineiras, cada qual com sua respectiva 

atribuição, realizam suas oficinas com a observação e apoio constante da 

Educadora comunitária da escola que em colaboração com a coordenação, trabalha 

junto aos oficineiros e participantes, muitas vezes até apaziguando conflitos, 

discussões ou desordem nas oficinas.  

Há bastante procura pelo Programa na escola B, pessoas de todas as 

idades frequentam, mas principalmente as crianças e os adolescentes são os mais 

assíduos, sendo que a participação dos pais é pouco significativa. Na entrada da 

escola encontra-se um livro para o registro de todas as pessoas que chegam à 

mesma, indiferentemente se irão participar ou não de alguma oficina. Após o 

fechamento do mês é realizado a soma de todos os participantes que vieram ao PEA 

e a coordenadora encaminha um relatório à prefeitura com os dados obtidos, tarefa 

comum nas duas escolas observadas.  

De todos os seus oficineiros, há predominância de pessoas do sexo feminino 

atuando neste espaço e com idades bem diversificadas: dos 20 aos 58 anos. A 

coordenadora tem 51 anos e praticamente 7 anos de experiência no PEA, pois 

iniciou suas atividades desde que o programa foi implantado no município de Novo 

Hamburgo. Iniciou como oficineira de manicure e após alguns meses, recebeu o 

convite para assumir a coordenação, permanecendo até os dias de hoje no cargo. 
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As oficineiras são mais experientes, a maioria já está há bastante tempo na escola e, 

conforme o que se pode observar, as entrevistadas estão de 4 a 7 anos ativas no 

PEA.   

Pode-se perceber que todos os atuantes nesta escola sabem da real 

importância do PEA para a comunidade na qual está inserida e reconhecem os 

principais objetivos que norteiam a proposta do programa. Também, percebe-se que 

todos os atuantes respeitam a imensa bagagem de ensinamentos da cultura popular 

presentes nas oficinas trazidos pela própria comunidade. Os oficineiros possuem 

pouca formação e estudos pelo que apontou-se nas entrevistas, mas mesmo assim, 

carregam consigo uma bagagem de aprendizados que a vida lhes ensinou em 

caráter informal. É uma escola que em seu cerne, manifesta grande sabedoria 

popular entre as pessoas e oferece oportunidades para que os mesmos troquem 

seus conhecimentos com os demais, respeitando a realidade dos participantes e, 

quando necessário, os atuantes (coordenadores, oficineiros) se colocam firmes e ao 

mesmo tempo compreensíveis frente aos conflitos que ocorrem durante as 

atividades.  

Dando continuidade a este estudo, com base nas entrevistas e nas 

observações, foi possível analisar as falas dos sujeitos envolvidos e delas 

emergiram as seguintes categorias: 

1. O Programa Escola Aberta na perspectiva e olhar dos oficineiros e 

coordenadores 

2. As contribuições do Programa Escola Aberta como agente transformador 

em prol da construção da cidadania.  

5.1. O PROGRAMA ESCOLA ABERTA NA PERSPECTIVA E OLHAR DOS 
OFICINEIROS E COORDENADORES 

 

Primeiramente para o enriquecimento da pesquisa, se faz necessário 

apresentar a forma como os próprios atuantes do PEA visualizam e refletem sobre o 

local onde atuam e se dedicam na realização das oficinas. Para isso, como já foi 

mencionado anteriormente, usou-se como coleta de dados a observação em dois 

espaços em que o PEA é desenvolvido bem como entrevistas semi-estruturadas 

com 4 oficineiros, 2 coordenadores comunitários e a coordenadora interlocutora. 
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Desta forma, pode-se enriquecer ainda mais a investigação e responder aos 

objetivos e a questão problematizadora da pesquisa. Sendo assim, neste capítulo, 

será levantado o olhar dos próprios atuantes sobre o PEA, suas perspectivas, seus 

ideais, seus pontos de vista bem como o relato de como se sentem e porque se 

encontram efetivamente atuantes no mesmo. 

Observando o espaço da escola A na qual o programa se insere, em uma 

comunidade de classe média-baixa, percebe-se que as oficinas são oferecidas em 

pequeno número e o lazer e a informática são as grandes atrações da mesma. 

Como a comunidade não é carente, as oficinas que objetivam a geração de renda ou 

a profissionalização acabam não tendo quorum e com isso acabam não 

acontecendo, pois não há procura. Por isso, conforme a coordenadora, são 

realizadas mais atividades recreativas e festas, como show de calouros, brinquedos, 

caça talentos, entre outras que possam envolver ainda mais as famílias no espaço 

escolar nos finais de semana e contemplar a realidade e a especificidade de tal 

comunidade. 

Diferentemente da escola A, no espaço da escola B há um grande 

envolvimento de todos, desde crianças, jovens até mesmo adultos e idosos. Todo 

este movimento resulta em um expressivo número de participações nas oficinas 

oferecidas, mostrando que as pessoas se sentem bem acolhidas na escola. Neste 

espaço as oficinas são bem mescladas, para atender a todas as idades, estilos e 

desejos. Como a comunidade é situada em um bairro de classe social baixa, muitos 

dos participantes são pessoas bem carentes e sem acesso ao lazer e encontram no 

PEA não só um espaço de acolhida, mas também de muitas aprendizagens, pois 

valoriza os sujeitos e eleva sua autoestima. Envolvê-los nas atividades de geração 

de renda faz com que estas pessoas possam até mesmo ajudar nas despesas de 

suas casas e se profissionalizem em alguma atividade para, quem sabe, 

encontrarem um emprego melhor. Isso é um dos passos para a construção da 

cidadania.   

Percebe-se, então, que as escolas têm uma realidade distinta uma da outra, 

na qual se pôde identificar durante a pesquisa a necessidade de respeitar tais 

características, uma vez que de nada vale elaborar atividades que não tenham 

significado para a comunidade. A aprendizagem significativa se dá quando a mesma 

tem relação com o cotidiano dos sujeitos, caso contrário, seria em vão o trabalho dos 

coordenadores. Sendo assim cada escola e cada coordenador saberão apontar os 
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caminhos a serem percorridos para que se atenda realmente os interesses dos 

participantes e fazer com que o programa seja mesmo significativo na vida dos 

mesmos. 

A aprendizagem compreende situações significativas que são aquelas: em 
que o novo se relaciona com o universo de conhecimentos existentes e cujo 
ponto de partida é o saber das crianças e dos adolescentes; que favorecem 
o envolvimento das pessoas, estabelecendo metas comuns e vínculos 
afetivos, e têm em vista o prazer que cada um nelas sente; que se valem 
dos valores que as crianças e adolescentes estão atribuindo ao que 
aprendem; que têm um caráter lúdico, produtivo e prazeroso, reconhecendo 
as possibilidades intuitivas e criativas de todos que delas participam; que 
incluem temas ligados à história das pessoas e de sua comunidade 
(CENPEC/ Fundação Itaú/UNICEF, 2003, p.75). 

Nas duas realidades investigadas, o coordenador responsável da rede 

municipal e os demais entrevistados têm consciência da importância do PEA na vida 

de seus participantes, e trazem que ao invés destes estarem pelas ruas a mercê da 

marginalidade, da violência e vulneráveis a outras questões sociais, estão em um 

espaço rico de aprendizados e alegrias. Como contribui a Oficineira 1 da escola A ao 

afirmar que “o programa é um modo de integrar a escola e a comunidade pra ver 

que a escola está disposta a envolver os filhos, as crianças em coisas boas ao invés 

de ficar pelas ruas bagunçando” e a oficineira 4 da escola B que diz que  

em primeiro lugar até eu fico emocionada, porque (choro) porque eu adoro 
este programa... programa escola aberta é ajudar as crianças que estão em 
casa sem fazer nada nos finais de semana aí eles vem pra escola aberta, 
aprende trabalhinhos bons, tem professores que ensinam. Tira eles de casa 
e das ruas né, porque em vez de eles estarem aloprando pelas ruas estão 
aqui na escola aprendendo coisas boas. 

O PEA não só objetiva ocupar as pessoas nos finais de semana com 

atividades que construam realmente a cidadania, mas também se preocupa em 

oferecer atividades que contemplem valores e princípios importantes para a 

convivência. No programa as pessoas têm oportunidade de participar das oficinas e 

de todo o espaço da escola, como afirma a Proposta Pedagógica do Programa 

Escola Aberta (BRASIL, 2007) ao afirmar que as oficinas são muito mais que 

momentos de apropriação de saberes, elas também proporcionam momentos para 

educá-los, para refletirem sobre a realidade e os valores que são de suma 

importância para uma boa convivência baseada no respeito às diversidades e às 

diferenças que nem sempre são bem aceitas nos grupos sociais e nas relações 

interpessoais. 
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Contudo, sabe-se da importância do programa, dos seus objetivos, sobre 

sua proposta e sua rotina, porém quem são estes oficineiros? Estes são pessoas da 

própria comunidade interessados nas atividades e que atuem de forma voluntária. 

Como é voluntário, estes ganham somente um auxílio de custo para alimentação e 

transporte, considerado muito baixo, conforme a fala da oficineira 3 da escola B e da 

coordenadora 5 da escola A. Também os voluntários não precisam necessariamente 

ter muito estudo e formação, não é exigido nenhum grau de instrução para atuarem, 

pois conforme o PEA prevê, se objetiva valorizar a cultura popular, a sabedoria das 

pessoas através de trocas de experiências e de ensinamentos, num espaço de 

dialogicidade e de respeito.  

Assim, o Programa aposta em uma abordagem metodológica e em 
estratégias pedagógicas que privilegiem o conhecimento local, o informal, o 
saber popular e a cultura regional para a superação do ciclo de exclusão em 
que está presa a educação, colaborando para a reversão do quadro de 
violência e a construção de espaços de cidadania (BRASIL, 2007, p.5). 

Alguns oficineiros que atuam há algum tempo já no programa deixam claro 

durante a entrevista que o PEA está deixando a desejar quanto ao valor repassado 

(que inicialmente era pago por hora trabalhada, agora é por dia trabalhado) 

conforme aponta a oficineira 3 da escola A na entrevista: “antigamente a gente 

ganhava por hora, era um ganho maior, é tão pouquinho agora, a gente ganhava 

conforme as horas que a gente trabalhava e agora é por turno trabalhado, né [...]”. 

Reclamam no sentido de pensarem que as pessoas saem de casa para realizar uma 

atividade a qual não deixa de ser uma forma de trabalho para ganharem somente 

uma ajuda de custo, elas gostariam de ganhar mais para poderem assim ter uma 

renda extra no final do mês. Alguns comentam ainda que por ser em finais de 

semana, o mesmo deveria ser mais valorizado e as atividades mais reconhecidas. A 

oficineira 1 da escola A traz em sua fala “ eu gosto de  vir aqui  trabalhar com as 

crianças, mas é tão pouquinho, fico pensando aqui que, né dá até vontade de voltar 

pra casa e ficar lá, mas aí vejo a carinha da criança e fico, mudo de ideia, complica”. 

Alguns oficineiros deixam de ficar com suas famílias para atuarem no projeto 

pensando realmente em fazer o bem para as crianças e demais participantes das 

oficinas, porque alguns relataram que se não fosse pelas crianças, já teriam 

desistido, assim como muitos desistem pela falta de incentivo. Conforme a oficineira 

3 da escola B nos coloca: 
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Eu vejo que a escola aberta está caindo bastante porque eles não valorizam 
muito, que nem a ajuda de custo abaixou muito, tem muito oficineiro que 
desmotivou e saiu, não quis mais pelo baixo valor de custo, e como eles 
sabem que é tão pouquinho eles não vem mais trabalhar conosco.  [...] No 
caso a gente tem um pouco mais de amor pela escola, pelas crianças, se 
fosse pela ajuda, muitos desistiam, mas eu não venho pra cá por isso, 
também, mas não só por isso, a gente vem mais pelas crianças que ficam 
esperando a gente, e se a gente não vem ficam cobrando depois, mas a 
escola aberta deixou assim bastante a desejar, e desmotivar, até a gente 
querer fugir da escola. 

Conforme o Manual Operacional (Resolução 035/11) o valor repassado aos 

custeios para os oficineiros é de somente R$ 30,00 por dia, calculados conforme os 

dias e turnos trabalhados. As pessoas antes de iniciarem suas atividades são 

informadas sobre o valor de repasse e ainda devem assinar um Termo de 

Voluntariado. Todos os cálculos são realizados a partir de uma tabela existente no 

documento com os respectivos valores de custo e de acesso a qualquer interessado. 

A Resolução acima apontada traz que 

O valor máximo de ressarcimento para despesas de transporte e 
alimentação do voluntário é de R$ 30,00 por dia (sábado e/ou domingo), se 
a atuação ocorrer em dois turnos (manhã e tarde), exceto ao supervisor. 
Como o tempo de duração das atividades e oficinas é variado e obedece a 
uma lógica diferente do ensino regular, a orientação é que o ressarcimento 
do voluntário seja calculado na perspectiva de turnos (manhã e/ou tarde) [...] 
(BRASIL, 2011, p. 6) 

 Sendo assim, após a fala e a leitura do documento pode-se pensar que 

realmente o trabalho voluntário é um ponto problemático para o funcionamento do 

PEA uma vez que nem todas as pessoas atuam ou se dedicam em uma atividade se 

esta não for remunerada, dificultando até mesmo na captação de pessoas para 

atuarem no mesmo.  Tanto é que na Escola A são poucos os oficineiros que 

procuram atuar no programa e através de conversas informais e observações, pode-

se perceber que todos os oficineiros, inclusive a coordenadora, são da mesma 

família (mãe, filhos e nora) considerando a dificuldade de encontrar pessoas 

interessadas nesta prática. Como o PEA prevê que as pessoas da comunidade 

sejam promovidas na atuação das atividades do programa não se pode afirmar que 

a coordenadora mesmo que involuntariamente tenha criado certo nepotismo com as 

funções atribuindo-as aos seus familiares. A coordenadora da Escola A gostaria 

muito de realizar oficinas de artesanato, mas não obteve êxito, pois as pessoas 

contatadas não atuariam sem receber uma ajuda de custo maior do que a oferecida. 



 63 

Lembrando que a realidade social de tal comunidade é de classe média e por isso 

também as pessoas não saem de casa para atuar por tão pouco. 

Por outro lado, na escola B verifica-se a existência de muitos oficineiros, 

todos atuantes tanto no sábado quanto no domingo, fazendo de suas oficinas um 

aprendizado, mesmo afirmando que o valor do auxílio de custo é baixo. Como a 

Oficineira 3 da Escola B afirma em sua entrevista citada acima, muitos continuam 

atuando no PEA pensando realmente em contribuir no desenvolvimento destes 

sujeitos em formação, assim como no processo de construção da cidadania.  

Contudo, as peculiaridades e necessidades do PEA são bem marcantes e a 

Coordenadora Interlocutora 7 da rede afirma durante a entrevista que “há um banco 

de dados existente na prefeitura com todos os interessados, mas a maioria se 

encaminha para o Mais Educação, tem bastante oficineiro na área”. Por isso a 

demanda por vagas existentes nos programas sociais da prefeitura  são maiores do 

que o número de pessoas interessadas, o que dificulta a organização. 

Outro dado interessante a ser considerado é que todos os oficineiros 

entrevistados foram indicados por amigos, conhecidos ou pessoas que atuam na 

escola formal durante a semana, como pode-se comprovar nas falas citadas abaixo:  

[...] a princípio eu recebi um convite e a partir deste convite que me motivou 
porque eu sempre quis trabalhar em escola e não tinha conseguido até 
então né, e aí eu entrei como uma experiência, mas aí depois como gostei, 
peguei gosto né [...] (Coordenadora 5 da Escola A). 

[...] foi uma amiga que me indicou e por causa de uma depressão muito 

profunda que eu tive, eu tinha que sair de casa (Oficineira 3 da Escola B). 

[...] o convite de uma colega, vim. Ela insistiu, insistiu, você sabe fazer 
tantos trabalhos bonitos porque não vem aqui fazer né, aí eu disse ta então 
eu vou lá né, e ver o que tem na escola aberta e fazer. Naquele dia a 
diretora me convidou e não me largou mais, já estou há seis anos 
(Oficineira 4 da Escola B). 

Todos em questão afirmam que sentem-se bem atuando no PEA, pois é um 

projeto que valoriza os seus participantes e propõe muitas significações para as 

comunidades. Todos, sem exceção, afirmam que fazer o bem para o próximo é algo 

de grande valor e que faz com que os oficineiros também cresçam e aprendam com 

todos envolvidos nas propostas do programa. Isso é muito enriquecedor para todos, 

pois esta relação de boa convivência, de trocas, de diálogo constante, promove a 

cidadania e a qualidade de vida dos participantes e aponta que as propostas 
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desenvolvidas, assim como os resultados, serão cada dia melhores conforme o 

desenrolar das atividades nos finais de semana. 

É de suma importância atentar para o papel dos agentes mediadores no 
processo: os educadores, os mediadores, assessores, facilitadores, 
monitores, referencias, apoios ou qualquer outra denominação que se dê 
para os indivíduos que trabalham com grupos organizados ou não. Eles são 
fundamentais na marcação de referências no ato da aprendizagem, eles 
carregam visões de mundo, projetos societários, ideologias, propostas, 
conhecimentos acumulados, etc. Eles se confrontarão com os outros 
participantes do processo educativo, estabelecerão diálogos, conflitos, 
ações solidárias, etc. Eles se destacaram no conjunto e por meio deles 
podemos conhecer o projeto socioeducativo do grupo, a visão de mundo 
que estão construindo, os valores defendidos e os que são rejeitados 
(GOHN, 2006a, p. 32). 

Ao assumirem as oficinas, cada atuante do programa realizará aquilo que 

realmente domina, mesmo que sem possuir uma didática. As pessoas têm o 

conhecimento popular, a sabedoria que a vida ensina e é isso que passarão a 

ensinar aos interessados. Por isso, cada oficineira terá suas atribuições 

estabelecidas conforme o que sabem e o que julgam interessante ensinar para seus 

alunos, desde começar a fazer um crochê até mesmo se profissionalizar em uma 

oficina de manicure e tornar-se autônoma ganhando uma renda através de suas 

atividades. Isso é cidadania: é possibilitar às pessoas o desenvolvimento em sua 

plenitude, promovendo uma reflexão sobre a realidade e tornando-os mais críticos 

em sua própria vivência.  

Nesse espaço privilegiado que é a escola, por meio das ações 
desenvolvidas, nos moldes de oficinas, nas diversas áreas do 
conhecimento, o programa busca possibilitar o debate e o diálogo que são 
os caminhos que levam à consciência crítica, ética, política, de identidade 
coletiva e individual, centrando o trabalho no processo de conquista e 
organização da cidadania (BRASIL, 2007, p. 28) 

Outro aspecto relevante que foi identificado através da pesquisa é sobre o 

planejamento. Fica evidente que nos aspectos abordados sobre o planejamento das 

oficinas realizadas pelos oficineiros pode-se apontar que os mesmos somente 

pensam em atividades ou até pesquisam algumas diferenciadas, mas nenhuma é 

registrada em papel ou relatórios. Os mesmos esperam os participantes chegarem à 

escola para identificarem quais as atividades que serão aplicadas, conforme a 

Oficineira 3 da Escola B afirma na entrevista 

Olha eu não planejo muito, depende das crianças que chegam se são um 
pouco maiorzinhos eu faço coisas, aí eu faço trabalhinhos mais elaborados 
um pouquinho melhor, porque se é com menos idade eu já faço 
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trabalhinhos mais rápidos, que é pra poder ficar mais satisfeitos. Eu não 
chego a elaborar assim hoje isso, amanhã aquilo, às vezes eu planejo, mas 
não sempre, e é conforme a procura preciso saber quem virá pra elaborar 
algo. Aí invento na hora uma coisa diferente e como já faço isso natural, 
alguma coisinha sempre vai sair, mesmo sendo que o material às vezes ta 
meio escasso, mas dá pra fazer, agente procura fazer outra coisa aí, 
sempre sai uma coisa.  

Sabe-se que o Programa prevê a elaboração de atividades a partir do plano 

de Proposta Pedagógica elaborada pelo MEC (BRASIL, 2007) que dá todo 

embasamento teórico e de objetivações da Escola Aberta a seus participantes e 

dando norte a seus coordenadores. Diferentemente dos oficineiros, os 

coordenadores sim realizam planejamentos, pois conforme Proposta Pedagógica do 

PEA as oficinas são: 

[...] planejadas a partir da pesquisa que o coordenador escolar realizará na 
comunidade, identificando os interesses e necessidades dos moradores. As 
oficinas podem ser de diversas áreas como cultura/artes, esporte e lazer, 
comunicação, saúde, informática, trabalho e outras (reforço escolar, 
idiomas, conteúdos variados) (BRASIL, 2007, p. 16). 

Todas as atividades ou oficinas contempladas e planejadas pelos 

coordenadores, mesmo que partindo dos interesses da comunidade, deverão 

respeitar os ideais e os fundamentos do PEA (educação, cultura, esporte e trabalho 

para a juventude) promovendo uma ressignificação da escola. Ela passará a 

assumir-se como um espaço que promoverá o desenvolvimento de atividades a 

todos, não só daqueles que já frequentam a escola formal, mas toda a comunidade 

em si. Assim, pode-se manter um melhor atendimento para os frequentadores bem 

como elaborar suas propostas com mais qualidade, respeitando a bagagem destes e 

incorporando às propostas os objetivos e itens previstos na Proposta Pedagógica 

citados anteriormente. 

Todos estes objetivos e planos previstos pela Proposta do PEA, essenciais 

para a efetivação das atividades nos finais de semana, tem a sua existência 

confirmada através das observações realizadas nas escolas pesquisadas bem como 

nas entrevistas com as coordenadoras comunitárias e com a coordenadora 

interlocutora 7 da rede municipal, ao que trazem em suas falas:   

[...] elas são planejadas todas em cima de relatórios, porque eu trabalho 
muito em cima de relatórios, e eu to sempre participando posso não estar 
presente sempre dentro de uma oficina, mas eu sei o que ela está fazendo, 
o que está acontecendo nela, o porquê que ela está fazendo e o resultado 
em que ela vai dar. Então assim planejar, planejar não existe um 
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planejamento escrito existe um planejamento de experiência eu peço e eu 
tenho uma equipe que trabalha junto comigo (Coordenadora 6 da Escola B). 

Bom, as ações são planejadas sempre, qualquer ação que se faça, tanto 
em termos de formação, como quanto em termos de eventos, de festas, 
elas são tudo organizadas junto aos nossos coordenadores porque cada 
escola tem o seu coordenador nas nossas reuniões, nada é feito sozinho. 
As reuniões são mensais, os encontros de formação nas escolas, e a gente 
faz encontrões grandes também onde a gente reúne todos os 
coordenadores escolares, nós reunimos todos os educadores escolares e 
todos os monitores que trabalham diretamente conosco.  [...] então nós 
temos nas nossas escolas públicos bem variados, nós temos escolas onde 
as crianças tomam conta em finais de semana, tem outras escolas que os 
adolescentes tomam conta e tem escolas onde a família toda toma conta, 
então cada escola tem que ser vista com todas as diferenças possíveis e 
imagináveis, então por isso nas escolas até mesmo as oficinas elas são 
diferenciadas por causa disto, porque elas tem que vir de encontro ao que 
aquele público quer. Cada realidade é uma realidade diferente, sempre 
respeitando os valores da comunidade, abrir espaço para o lazer e tudo de 
melhor em que as atividades possam trazer aquela comunidade que está 
participando. (Coordenadora Interlocutora 7). 

Partindo desses pressupostos que o programa oferece muitos benefícios às 

comunidades participantes e que são oferecidas atividades para a melhoria na 

qualidade de vida dos sujeitos bem como a efetivação de uma cultura de paz e 

cidadã, confirma-se então através da pesquisa que as oficinas oferecidas respeitam 

a realidade das comunidades, pois cada uma delas possui especificidades próprias 

a serem contempladas e necessidades a serem trabalhadas. Como cada 

comunidade tem objetivos e determinações próprias, o coordenador comunitário a 

cada início de semestre, fica com a tarefa de realizar uma investigação dos 

interesses da comunidade participante bem como instigar seus desejos para futuras 

aprendizagens. Tais apontamentos realizados através desta enquete pelo 

coordenador comunitário são pensados e refletidas nas formas de quais oficinas 

serão oferecidas (pois tais atividades terão caráter não formal e de significação aos 

sujeitos) contemplando as subjetividades de cada sujeito e a historicidade que 

envolve a comunidade da qual estão inseridos, que para Gohn (2007): 

A educação não formal funciona em mão dupla: o educador tanto aprende 
quanto ensina – o mesmo vale para os participantes das atividades. É 
fundamental, assim, que o educador tenha sensibilidade para entender e 
captar a cultura local, a cultura do outro, as características exclusivas do 
grupo e de cada um dos participantes. A escolha do tema gerador com a 
comunidade não pode ser aleatória, pré-selecionada ou imposta. A temática 
deve nascer a partir do cotidiano daquele grupo, considerando as 
características dos integrantes – como idade, gênero, nacionalidade, 
religião, crenças, hábitos de consumo – e a cultura e o modo de vida locais 
– que incluem práticas coletivas, divisão do trabalho no interior das famílias, 
relações de parentesco, vínculos sociais e redes de solidariedade. Ou seja, 
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todas as capacidades e potencialidades organizativas locais devem ser 
consideradas, resgatadas, acionadas (p.16).  

Pode-se refletir através das observações nas duas realidades investigadas 

desta pesquisa, que as mesmas são bem diferenciadas e distintas, cada qual com 

uma realidade bem específica. A escola A é uma escola de classe media-baixa que 

possui uma comunidade bastante ativa no PEA, uma vez que as oficinas oferecidas 

ali são mais recreativas, voltadas para o lazer das crianças e jovens e as famílias 

encontram ali um espaço para fazer rodas de chimarrão, conversar com os vizinhos 

enquanto seus filhos brincam e aproveitam o que há de melhor nas atividades 

propostas naquele espaço, como já foi citado anteriormente. 

Já na escola B, a realidade é bastante marcante, uma comunidade inserida 

em um bairro de classe social baixa com sérios casos de vulnerabilidade social. 

Percebe-se que é um espaço muito movimentado e a procura pelo PEA é intensa. 

Há a participação de todas as idades, mas o mais evidente é que são as crianças 

maiores e os adolescentes que procuram um espaço de lazer, de recreação no PEA, 

mas principalmente de geração de renda. Muitas pessoas procuram aquele espaço 

para aprender alguma profissão, algo que possibilitará a venda de artesanatos, por 

exemplo. Confirmando tal experiência, a própria Oficineira 3 da Escola B que 

aprendeu uma atividade junto à Escola Aberta e agora é quem ensina aos próximos, 

afirma: 

[...] olha, eu faço artesanato geral, e sou professora mesmo é de macramê, 
que também aprendi na escola aberta, eu faço qualquer ponto de macramê, 
todos, todos, já ensinei bastante, eu ensino em uma outra ONG que eu vou 
nas quartas-feiras de graça e a gente tem uma porção de senhoras. 

Os jovens participantes aprendem ali uma atividade ou mesmo uma futura 

profissão. O PEA oferece todo o material necessário para o aprendizado e depois de 

pronto pode ser realizada a venda do que foi produzido. Assim, os participantes não 

gastam com nada em sua primeira produção e ainda podem ganhar dinheiro para 

investir em mais material de consumo próprio e aumentar a sua produção. Como 

afirmam as oficineiras na entrevista: 

É quase o que eu já falei antes de eles terem um lugar pra virem, nos 
bairros tem pouco lazer, aí não tem outra procura de coisas, aí a escola 
aberta fez algo voltado pro lazer também, vem bastante gente pra cá. Um 
espaço bom pra eles se divertirem e aprender, pra dança, pra tudo. É um 
lugar de encontro da turminha deles. O artesanato ainda vai gerar uma 
renda pra ele. Muitos saem daqui fazendo as coisas pra vender, teve umas 
meninas que não vinham mais aí eu encontrei com elas e estão fazendo 
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coisas pra vender já, já aprenderam tudo o que tinham pra aprender, por 
isso. É uma fonte de renda pra quem quer fazer e também gostaram de 
fazer, é muito bom pra eles. Tem muita gente que faz pelo bem estar da 

hora, mas tem muita gente que faz pra ter renda” (Oficineira 1 da Escola B). 

Contribui, em dinheiro e material eles pagam tanto pra gente vim dar oficina, 
tem tudo aqui de material, e eles dão gratuitamente os materiais que a 
gente pede. As crianças vêm e levam o material, pronto já, eles ganham 
tudo do colégio, do programa, se querem fazer mais trabalhos, aí eles têm 
que trazer material de casa, se não se torna muito caro pra uma pessoa, 
tem pessoas que fazem, e trazem pan os jogos de panos de prato, ai eles 
vendem e gera renda e ai quando eles não conseguem eles vem e me 
pedem ajuda pra terminar pra eles poderem vender, que nem hoje de 
manhã uma guria trouxe um jogo pra gente colar com cola quente e levou 
pra casa pra vender feliz da vida e ia comprar material pra escola” 
(Oficineira 4 da Escola B). 

Por fim, analisando todo o material coletado nas realidades pesquisadas e 

na análise documental que norteia o PEA pode-se apontar que o mesmo, com seus 

objetivos bem estabelecidos, vêm somar esforços para a valorização da comunidade 

e, que através do lazer, da cultura, do esporte, da geração de renda vem contemplar 

pessoas de todas as idades, sexos, etnias, respeitando as diversidades encontradas 

na sociedade bem como incentivando a própria comunidade a atuar nas oficinas que 

são oferecidas pelo programa, abrindo a escola a todos, num processo de 

construção da cidadania. Não haveria nada melhor para o enriquecimento das 

análises da pesquisa como a participação, a reflexão e o próprio olhar dos atuantes 

do PEA sobre a realidade na qual estão inseridos como foi comentado no início 

desta reflexão e que veio se confirmar com o desenrolar do mesmo. 

5.2. AS CONTRIBUIÇÕES DO PEA COMO AGENTE TRANSFORMADOR EM 
PROL DA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

Após as análises, sob a ótica dos atuantes do PEA que contribuíram 

bastante na reflexão sobre a parte funcional do mesmo, pode-se então refletir sobre 

a significação que tal programa manifesta na vida e no cotidiano das pessoas 

frequentadoras de suas atividades e os resultados que se obtém a partir de tais 

participações. Partindo do pressuposto que o PEA auxilia as pessoas e a sociedade 

num processo de qualificação e de desenvolvimento da cidadania de seus 

participantes, pode-se identificar na prática, durante as observações, a sua 

efetividade, confirmando que as oficinas realizadas e planejadas respeitam as 

realidades das comunidades bem como com as dificuldades encontradas em relação 
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à captação de oficineiros. Ninguém desanima, todos se empenham, apoiando-se 

uns aos outros permitindo que o Programa continue sendo oferecido à comunidade 

com qualidade e determinação.  

Mesmo com algumas dificuldades, as pessoas não deixam de ser bem 

atendidas e acolhidas por quem está dentro dos espaços atuando e fazendo a 

diferença pelo próximo. Acolher estas pessoas não é somente uma questão de 

assistência social, mas também fazer com que estas se sintam valorizadas, vivas e 

capazes. Por isso, no decorrer das seguintes reflexões poderá ser identificado que o 

PEA é um agente transformador em prol da construção da cidadania e que através 

de suas contribuições e promoções faz com que os sujeitos construam também uma 

cultura de paz nas suas comunidades e valorizem a cultura das mesmas. 

Uma das questões pertinentes para o estudo é se as oficinas desenvolvidas 

pelo PEA promovem a construção da cidadania, já que a Proposta Pedagógica do 

Programa afirma ser este um dos seus principais objetivos. Pelo movimentado 

cotidiano das escolas, os atendimentos relacionados as questões sociais acabaram 

perdendo força, seja por falta de espaço e/ou tempo para sua efetivação. A escola, 

através do PEA, torna-se um espaço para o desenvolvimento de ações comunitárias 

e sociais com o intuito da realização de atividades que valorizem a cultura desta e 

atendam suas necessidades e carências. Percebe-se que todos os sujeitos 

entrevistados possuem este discernimento quanto à importância do PEA para os 

participantes. Complementando as questões abordadas anteriormente, a 

Coordenadora Interlocutora 7 da rede municipal afirma que  

[...] a geração de renda, no acompanhamento pedagógico também, ela 
insere diretamente na escola formal, vamos dizer assim, eu acho que no 
momento em que tu está abrindo a escola para a comunidade, a 
comunidade já vê a escola com outros olhos né, ela aprende a respeitar 
aquele espaço como realmente um espaço de educação e muitas coisas 
dali ela leva pra sua casa, né então como a escola está aberta, o espaço 
está aberto, os materiais estão ali, tem segurança, porque nós contamos 
sempre com o apoio da Guarda Municipal que ficam rondando em todas as 
escolas. Então realmente é um grande espaço de lazer, de aprendizagem 
voltada para a comunidade e só tem mais a despertar a cidadania e o 
respeito a si mesmo, o respeito ao próximo, respeito à escola, respeito ao 
lugar onde vive e isso tudo fecha com a cidadania.   

 
Para os atuantes no PEA, as oficinas são os momentos que possibilitam 

novas aprendizagens, a socialização, o respeito às diferenças, aos princípios e 

valores da convivência, o cuidado com o patrimônio público bem como promove o 
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afastamento das ruas, da marginalidade e da vulnerabilidade social, pois estão em 

um espaço seguro, com boas intenções e ainda valorizando as pessoas e as 

vivências da comunidade que a cerca. Isso tudo respeitando e promovendo a cultura 

local, a aprendizagem popular e a construção da cidadania para seus participantes. 

Para Gohn (2007) 

A educação não formal é voltada para questões que dizem respeito ao dia-
a-dia dos participantes. O principal objetivo dessa corrente educativa é a 
formação de cidadãos aptos a solucionar problemas do cotidiano, 
desenvolver habilidades, capacitar-se para o trabalho, organizar-se 
coletivamente, apurar a compreensão do mundo à sua volta e ler 
criticamente a informação que recebem. Isso é feito pela valorização de 
elementos culturais já existentes na comunidade, às vezes mesclados com 
novos elementos introduzidos pelos educadores, e pela experiência em 
ações coletivas, freqüentemente organizadas segundo eixos temáticos: 
questões étnico-raciais, de gênero, geracionais (2007, p.14). 

Todas as propostas desenvolvidas nas escolas são direcionadas e 

destinadas sempre em prol da melhoria da qualidade de vida dos participantes e no 

oferecimento de um lazer prazeroso envolto de respeito e de boas vivências que 

somarão resultados positivos no desenvolvimento das pessoas em sua plenitude.  

Conforme a Proposta Pedagógica do PEA (BRASIL, 2007) todas as propostas 

deverão respeitar seus objetivos: 

Objetivo geral: Contribuir para a melhoria da qualidade da educação, a 
inclusão social e a construção de uma cultura de paz. Objetivos específicos: 
Promover e ampliar a integração entre escola e comunidade; ampliar as 
oportunidades de acesso a espaços de promoção da cidadania e contribuir 
para a redução das violências na comunidade Escolar (p.14). 

Tais objetivos são permeados durante as atividades e todas e quaisquer 

propostas que as escolas oferecerão. Sempre terão como caminho o 

desenvolvimento e valorização dos sujeitos cidadãos e ainda, o PEA busca 

promover e estender a integração da escola com a comunidade o que é 

importantíssimo para uma educação de qualidade, pois envolver a família no 

processo de aprendizagem mesmo que de forma não formal é primordial para a 

socialização e para o desenvolvimento da cultura de paz. Ainda conforme a 

Proposta Pedagógica, o PEA busca a ampliação dos espaços de encontro para 

promover a cidadania e a redução da violência, correlacionando a escola formal que 

é repleta de conhecimentos populares com os conhecimentos que surgem com as 

propostas do programa ao afirmar que: 
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O Programa amplia as experiências de aprendizagem ao trazer para a 
instituição os saberes e talentos que fluem na vida das comunidades, 
permeando-os com uma intencionalidade que os situa no processo reflexivo 
sobre os fins educativos. Dessa forma, a instituição escolar desfaz os muros 
que a distanciam do cotidiano das pessoas que habitam o seu entorno e 
que, convidadas a entrar, dão vida ao seu silêncio por meio da alegria 
cultural e da criatividade. Além disso, a concepção de comunidade escolar 
se amplia para incluir outros atores: as famílias dos alunos e os moradores 
locais que, ao estabelecerem vínculo com o cotidiano da instituição, são 
estimulados a participar de suas decisões e a colaborar para a qualidade 
das suas atividades (BRASIL, 2007, p.9). 

Percebe-se que os envolvidos no PEA consideram a escola um espaço que 

auxilia no processo de construção da cidadania já que ela abre seus espaços aos 

finais de semana, acolhe seus participantes e ainda os envolve estes em atividades 

que somarão aprendizados e oportunidades de vida. A escola em seu cerne já 

possui um caráter de respeito, de multiplicidade de saberes, de lazer e ao abrir seus 

portões aos finais de semana faz com que a comunidade sinta-se mais valorizada, 

respeitada e digna de usufruir de um espaço repleto de valores e de bem-estar. Por 

isso a Coordenadora Interlocutora 7 da rede ainda contribui em sua fala: 

[...] todas as oficinas são dividas em 4 grandes áreas, na área do esporte e 
lazer, cultura e artes, na parte pedagógica e geração de renda. E todas as 4 
grandes áreas trabalham junto à cidadania e como a escola fica aberta, a 
comunidade ela pode usufruir de tudo que a escola oferece, ela pode 
usufruir de uma boa de uma quadra, ela tem o material pra ela jogar seu 
futebol, tem uma quadra muitas vezes coberta, tem um ginásio fechado, 
enfim então principalmente também no que se fala em geração de renda, 
nós estamos ensinando através de nossas oficinas as pessoas de terem um 
pouco mais de cidadania nós temos algumas escolas onde até as crianças 
fazem os quadros e já estão comercializando seus quadros, artesanato, 
enfim são diferentes formas que as pessoas estão utilizando a escola pra 
conseguir realmente crescer um pouco mais e ter um maior respaldo 
consigo mesmo sabe, ela ta vendo que ela pode é fácil, todas as oficinas 
são gratuitas, o material é dado sabe então pra elas assim, elas só tem a 
usufruir e a crescer, e a cidadania é isso, fazer com que a gente cresça.  

Tantos são os benefícios do PEA que a Coordenadora Interlocutora 7 deixa 

transparecer muita confiança naquilo que faz, promove e observa, fazendo com que 

os sujeitos possam realmente encontrar no mesmo as oportunidades que muitas 

vezes não são encontradas em sua cidade, por falta de infra-estrutura, ou mesmo 

pela ação de vândalos que destroem os espaços públicos.  A comunidade tem medo 

de frequentar praças em que pessoas envolvidas com drogradição usam 

entorpecentes à luz do dia. Ou também, como se sabe, muitos dos participantes são 

bem carentes e não possuem condições financeiras de usufruírem de espaços 

culturais, tais como teatro, cinema, concertos musicais, pois muitas destas 
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atividades têm custos elevados e por isso as famílias encontram no PEA um espaço 

de lazer e muitas outras oportunidades que são oferecidas de graça e com 

segurança. O PEA também auxilia no processo de aprendizagem dos alunos que 

frequentam a escola formal, pois as atividades que são oferecidas podem também 

contribuir no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e  

[...] auxiliar muito a tal ponto que nós temos entre as nossas oficinas que 
são voltadas ao acompanhamento pedagógico nós temos várias coisas que 
até as próprias professoras pedem sabe, nós temos hora do conto, nós 
temos escolas que estão dando inglês coisa que não se conseguia dar na 
sua aula formal, eram dadas em finais de semana enfim, reforço, e é 
matemática e joguinhos alguma coisa que trabalha diretamente com 
letramento com a parte pedagógica. Então realmente é um reforço escolar 
onde a criança aprende muito brincando que é o principal porque brincando 
a gente aprende muito e é por aí eu acho que um dos caminhos é por aí 
(Coordenadora Interlocutora 7). 

Aponta-se que o PEA contribui também, através de suas propostas, em 

atividades que envolvam o pedagógico e o lúdico, em que a criança aprende 

brincando e algumas de suas atividades contemplam objetivos que são pertinentes 

para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Vale ressaltar que a proposta do 

PEA não é e nem foi assumir funções da escola formal e sim, contribuir no processo 

de formação do sujeito em sua plenitude, com atividades diversificadas e bem 

diferenciadas daquelas que são oferecidas pela escola formal com conteúdos a 

serem contemplados em seu dia-a-dia, como ressalta a Proposta Pedagógica do 

PEA 

Não se pretende, com a apresentação desses argumentos, afirmar que o 
Programa Escola Aberta tenha cunho eminentemente pedagógico, que 
interfira diretamente no processo de ensino e aprendizagem que ocorre nas 
aulas regulares das escolas públicas, uma vez que as oficinas são 
realizadas nos finais de semana, os coordenadores escolares são pessoas 
ligadas à comunidade, os participantes das oficinas nem sempre são alunos 
da escola e que os chamados “oficineiros” não são, obrigatoriamente, 
professores. Entretanto, o programa contribui para uma ressignificação do 
espaço escolar e para o enriquecimento da concepção de escola elaborada 
pelos sujeitos envolvidos quando abre suas portas à comunidade no final de 
semana para atividades que não sejam necessariamente vinculadas às 
disciplinas, possibilitando aos professores e alunos vivenciar o ambiente 
escolar de uma forma mais livre das imposições curriculares e valorizando 
as características culturais e as demandas da comunidade (BRASIL, 2007, 
p. 21).  

Os objetivos das oficinas vão muito além, pois são momentos de 

aprendizagem livres, os participantes frequentam os espaços da escola nos finais de 

semana porque desejam estar ali envolvidos em suas propostas, e desta forma, com 
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atividades interessantes, acaba fazendo com que o público procure algo diferente do 

que já convive durante a semana. No programa também existe espaço de escuta, de 

diálogo constante como se observou na prática durante o processo de pesquisa. Na 

primeira observação da escola A, notou-se que a Coordenadora 5 conversava muito 

com todos os participantes, questionando sobre suas vivências, sobre como estava 

a escola, instigando às novidades e procurando manter uma conversa aberta com os 

mesmos, o que foi confirmado em sua fala durante a entrevista realizada: 

[...] nós somos amigos deles, eles vêm porque querem não é como a escola 
normal durante a semana que eles vêm porque tem que vir, né, no final de 
semana vêm àqueles que querem vir, que gostam de vir, não são obrigados 
a vir, então eles acabam sendo tratados um pouco diferentes porque a 
gente respeita eles, nós somos amigos, tanto eu como as oficineiras e se 
cria um vínculo de amizades, então eles se sentem valorizados porque a 
gente senta, a gente cria este vínculo a gente é amigo, e não professor, a 
gente é amigo,  tem muitos que vem e contam seus problemas e a gente 
algumas vezes atua como psicólogo, mesmo não sendo né, mas a gente só 
por ouvir e dizer alguma palavra eles se sente melhor (Coordenadora 5). 

Na escola B os mesmos fatos são observados, a coordenadora 6 mantinha 

um diálogo constante, ao abrir a escola ficou no portão cumprimentando todos que 

chegavam, perguntava como estava a mãe e o pai, se os irmãos não viriam, etc., 

mostrando interesse e demonstrando que realmente conhecia e se importava com 

todos os participantes do PEA na escola. Nesse dia, um caso chamou a atenção: ao 

chegar na escola um rapaz foi conversar com a Coordenadora 6 e se pôs a falar dos 

problemas enfrentados em sua casa e que por estes motivos havia deixado de vir 

por uns tempos no PEA. Com a fala das coordenadoras comunitárias e as 

observações realizadas, constata-se que o respeito à bagagem de vida dos 

participantes é sempre levada em consideração, buscando manter um diálogo 

constante, sendo amigos de todos. Desta forma, a harmonia e a cultura de paz 

objetivada pelo PEA estão sendo mantidos de forma clara. 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 
educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em 
que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já, não valem. 
Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar 
sendo com as liberdades e não contra elas (FREIRE, 1987, p. 68). 

Como já se pôde ressaltar, o PEA tem objetivos bem distintos e 

diferenciados da escola formal, pois não possui uma rigidez como o sistema exige 

nas escolas, nem é tão burocrática como tal, prevalecendo os conhecimentos de 
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livre arbítrio envoltos de lazer, cultura, cidadania, respeito e na valorização das 

pessoas e de suas histórias de vida que, para Gohn (2007), em hipótese alguma o 

programa deve ser analisado como uma proposta contra ou uma alternativa à 

educação formal e sim definido pelo que o programa é realmente – um espaço de 

formação com aprendizados sobre a vida e a vida em grupo. Afirma a autora que 

esta formação envolve as aprendizagens de: “ordem subjetiva relativa ao plano 

emocional e cognitivo das pessoas, como a aprendizagem de habilidades corporais, 

técnicas, manuais etc., que capacitam os participantes para o desenvolvimento de 

uma atividade de criação” (GOHN, 2007, p. 14). 

Também Gadotti (2005, apud GOHN, 2007) traz que a educação não formal, 

além de não ter caráter tão tradicional e regrado, é mais difusa, pois tanto as 

atividades quanto a duração destas variam de acordo com o grupo de participantes, 

respeitando seus interesses e seu ritmo, suas diferenças biológicas, culturais e 

históricas. A educação não formal está bastante presente na historicidade não só de 

seus participantes, mas na comunidade em si. Por isso tudo, ela promove sim a 

construção da cidadania bem como a valorização dos sujeitos e uma melhoria na 

qualidade de vida dos mesmos. 

Construir cidadãos éticos, ativos, participativos, com responsabilidade 
diante do outro e preocupados com o universal e não com particularismos, é 
retomar as utopias e priorizar a mobilização e a participação da comunidade 
educativa na construção de novas agendas. Essas agendas devem 
contemplar projetos emancipatórios que tenham como prioridade a 
mudança social, qualifiquem seu sentido e significado, pensem alternativas 
para um novo modelo econômico não excludente que contemple valores de 
uma sociedade em que o ser humano é centro das atenções e não o lucro, 
o mercado, o status político e social, o poder em suma A educação não 
formal é um campo valioso na construção daquelas agendas, e para dar 
sentido e significado às próprias lutas no campo da educação visando à 
transformação da realidade social (GOHN, 2006a, p. 37). 

Portanto, as observações e relatos foram analisados e refletidos, 

correlacionando sempre com a prática vivenciada para ver a efetividade real do PEA 

e suas contribuições para os sujeitos. Além de ser uma ocupação sadia e prazerosa, 

promove a cidadania, como uma forma de auxiliar os sujeitos em seu processo de 

busca por conhecimentos e saberes pertinentes para seu desenvolvimento acrescido 

de uma valorização pessoal e de elevação na autoestima, pois assim, se sentirão 

capazes de conseguir mudanças para suas vidas. Por isso o PEA é um movimento 

que tem sua proposta bem quista e aceita pelas comunidades, pois ela mobiliza as 

pessoas a participarem e possibilita que voltem a sonhar com mudanças reais e 
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possíveis, basta querer e buscá-las. Assim, confirma-se que o Programa contribui 

sobremaneira para a construção da cidadania da comunidade em geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão realizada sobre o tema da pesquisa fez com que se verificasse e 

respondesse as inquietações trazidas ao longo deste estudo bem como a questão 

problematizadora que norteou todo o processo de pesquisa relacionando às 

realidades investigadas e à teoria acerca do Programa Escola Aberta. Assim, 

refletindo, observando e investigando, foi possível tecer algumas considerações 

pertinentes ao estudo e mostrar que o programa, como um todo, não esgota 

possibilidades de pesquisa, bem pelo contrário, possibilita se criar um leque de 

novos olhares acerca do mesmo e das suas contribuições aos participantes no que 

diz respeito à construção da cidadania.  

A pesquisa teve como objetivo principal investigar o PEA e suas 

contribuições através da coleta de dados, observações aos espaços de investigação 

(duas escolas da rede municipal) e análise documental, possibilitando à 

pesquisadora responder e se apropriar de todo o conteúdo que embasa e norteia o 

programa. Para a realização de tal, a pesquisa de abordagem qualitativa e de cunho 

descritivo, utilizou para coleta de dados a entrevista semiestruturada com 4 

oficineiros, 2 coordenadores comunitários (1 de casa escola) e o coordenador 

interlocutor da rede municipal e para melhor análise, transcreveu-se e analisou-se 

todas as falas dos entrevistados, tratando tudo com absoluto sigilo e anonimato. 

Após todo este processo se apontou as categorizações para nortear o processo de 

reflexão e de escrita das análises. 

Após a inserção nestes espaços onde o PEA é oferecido à comunidade, 

pode-se constatar a sua real importância, vislumbrando na prática a alegria dos 

participantes em realizar as atividades e encontrarem no programa um espaço para 

diversão, lazer, recreação, esporte entre tantos outros momentos oferecidos e 

proporcionados à comunidade interessada gratuitamente. Os participantes 

encontram gratuitamente no PEA a realização de atividades simples e prazerosas da 

vida, sendo que, em sua grande maioria, a condição financeira dos mesmos não 

permitiria tais investimentos. Pode-se afirmar que são muitos os participantes que se 

envolvem nas propostas do PEA e em todos os finais de semana o público é bem 

assíduo. Na pesquisa, foi observado e vivenciado duas realidades, cada qual com 

suas especificidades próprias e diferenças bem marcantes. Uma destas realidades 
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foi a escola A, inserida em uma comunidade de classe media-baixa cujas oficinas 

tinham suas propostas voltadas aos esportes e recreação proporcionando um 

espaço de lazer para comunidade em geral, tanto para crianças, jovens e adultos. 

Já na outra realidade observada (Escola B), cuja comunidade está inserida 

em um bairro de classe social baixa, pode-se então identificar que as atividades 

ofertadas são mais diversificadas e em maior número, pois a demanda de tal espaço 

também é maior (o número de participantes é bastante grande). As oficinas, além de 

proporcionar a recreação, a diversão, o esporte e o lazer aos participantes, também 

se preocupam em envolver as questões de geração de renda e de qualificação 

profissional, também previstas pelos objetivos do PEA. Neste espaço, muitos 

participantes saíram do programa com uma habilidade e/ou profissão, como 

manicure, massagista ou mesmo, tornaram-se um(a) oficineiro(a) do PEA, 

socializando suas aprendizagens com outros interessados. 

Sendo assim, em meio às investigações e reflexões, pode-se então 

identificar o grau de importância do programa aos participantes e à comunidade em 

geral, uma vez que a escola fica aberta aos finais de semana e procura proporcionar 

oficinas para a aquisição de novas habilidades e aprendizagens. Acredita-se que 

esta é uma forma de se promover a construção da cidadania e possibilitar o 

desenvolvimento dos sujeitos em sua plenitude. A escola, sendo aberta nos finais de 

semana, como citado anteriormente, cria espaços sadios para a prática de esportes, 

de cultura, de lazer entre outros aspectos relevantes para os sujeitos poderem se 

distrair em um ambiente permeado de princípios, valores e segurança. A escola em 

si já possui tal rótulo, lugar onde se aprende, se qualifica e se diverte. A escola, ao 

derrubar seus muros para que a comunidade possa usufruir de seus espaços, 

promove a integração e a cultura de paz. 

Contudo, tantos são os aspectos positivos do PEA à comunidade que além 

de promover a construção da cidadania, ele possibilita a criação e o respeito por 

uma cultura de paz, sem violência, onde o diálogo é constante e o respeito e a 

valorização do sujeito são sempre mantidos. Além disso, abrir tais espaços para que 

o programa seja desenvolvido, faz com que as crianças e jovens ao invés de 

estarem pelas ruas a mercê da marginalidade e das questões de vulnerabilidade 

social, tão marcantes nos dias de hoje, estejam inseridos em um espaço rico e 

repleto de possibilidades. Até mesmo os oficineiros que atuam no PEA são pessoas 

da própria comunidade, que se tornam voluntários para passar aos demais 
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participantes seus conhecimentos e nesta troca de saberes que se manifesta a 

cultura e conhecimentos populares, uma forma de também respeitar e valorizar as 

bagagens, as vivências, as histórias de todos que estão inseridos na comunidade. 

Assim, com tal reflexão acerca do estudo foi possível conhecer e descrever 

as realidades observadas e constatar a prática do PEA como agente transformador 

em prol da construção da cidadania. Foi possível identificar que nas duas realidades 

investigadas todos os ideais e princípios que objetivam o PEA estão sendo 

considerados no planejamento das oficinas por parte das coordenadoras 

comunitárias da escola e a valorização e o respeito aos participantes estão sendo 

respeitadas pelas oficineiras. Com isso, todos estão envolvidos em prol da 

construção da cidadania e na promoção de momentos de aprendizagem envolvidos 

numa cultura de paz. 

Infelizmente, no próximo semestre, o PEA terá suas atividades e carga 

horária diminuída, uma vez que fará parte do movimento “escola de turno integral” e 

junto com o Programa Mais Educação, também previstos pelo Governo Federal, terá 

um dia a menos para o oferecimento de suas atividades. Ele passará a ser efetivado 

de segundas-feiras aos sábados ou de domingos a sextas-feiras. Aí ficam algumas 

questões para refletir: com um dia a menos para as atividades, aonde estes sujeitos 

irão? O que farão? Voltarão a ficar pelas ruas a mercê da vulnerabilidade? Estes 

fatos acabam voltando-se contra os princípios do PEA e as mudanças não serão 

produtivas para as pessoas que participam e se interessam pelas atividades 

oferecidas. 

Analisando as falas dos entrevistados pode-se constatar que todos, sem 

exceção, têm em consciência a importância e a significação de tal programa à 

comunidade, cada qual com suas necessidades e manifestações. Juntamente com a 

pesquisadora, cada entrevistado pode também refletir sobre as suas atividades, as 

contribuições do programa aos sujeitos e a importância da existência deste espaço 

principalmente para as crianças e jovens. Apontou-se, também, que todos os que 

estão atuando no programa o fazem por amor aos participantes, considerando que 

se os oficineiros fossem em busca do dinheiro da ajuda de custo, muitos mudariam 

de ideia e desistiriam. As intenções do PEA são tão importantes e valorizadas por 

seus frequentadores que os oficineiros fazem questão de pensar em como ajudar ao 

próximo e auxiliar os participantes em seu desenvolvimento e crescimento 

procurando proporcionar sempre o melhor para suas vidas.  
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 Também a pesquisa possibilitou a comprovação de sentimentos que eram 

existentes e emergentes pela pesquisadora desde a primeira vez que teve contato 

com o PEA em uma disciplina de Seminário de Pesquisa e Planejamento em 

Pedagogia Empresarial IV do currículo do curso de Pedagogia. Com este estudo, 

pode-se aprofundar novos conhecimentos, abrir novas possibilidades para futuras 

investigações, pois como pesquisadora, a busca em saciar a sede pelo 

conhecimento não termina por aqui. Muitos novos estudos me esperam e 

certamente os desafios serão imensos para conseguir responder a todas as minhas 

inquietações e contribuir para o reconhecimento do programa e a divulgação de sua 

existência. Tão interessantes foram os estudos realizados, que como pesquisadora 

posso afirmar que minhas impressões frente o PEA foram esclarecidos em instância 

municipal, constatando que o município de Novo Hamburgo está valorizando as 

atividades sociais que possibilitam a oportunidade  da integração entre escola e 

comunidade, bem como a socialização em novos espaços de aprendizado como a 

educação não formal refletido nesta pesquisa. Nestes espaços de educação os 

sujeitos poderão ser contemplados em sua plenitude, pois diferentemente da escola 

formal, em tais espaços são valorizados  a dialogicidade e a escuta, bem como as 

atividades direcionadas ao crescimento e qualificação dos sujeitos. 

Como já citado, obviamente este estudo não se esgotará neste momento. A 

presente pesquisa servirá para futuras investigações da pesquisadora bem como 

provocar e suscitar nos leitores outros olhares para ampliar os horizontes desta 

temática de pesquisa. A partir de novos problemas de estudo, lançar outras 

discussões e perspectivas sobre as atividades promovidas ou quem sabe, até 

mesmo responder, contrapor ou gerar novos ensaios sobre o assunto abordado 

aqui, proporcionado novas apreciações, novas reflexões e novos engajamentos. 
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APÊNDICE A – Entrevista com Oficineiros 

1. Tempo de atuação:___________________________________________ 

2. Formação/escolaridade: _______________________________________ 

3. Idade: __________________________________ 

4. Sexo (    ) feminino        (    ) masculino 

5. Em poucas palavras, o que é Programa Escola Aberta? 

6. O que te motivou a participar do Programa Escola Aberta? 

7. Como você se sente atuando no Programa? Por quê? 

8. Quais são suas atribuições, como oficineiro do Programa Escola Aberta? Fale 

sobre. 

9. Como são planejadas suas atividades e/ou ações no Programa Escola Aberta?  

10. Em seu ponto de vista, quais as contribuições do Programa para seus 

participantes? 

11. As oficinas desenvolvidas promovem a construção da cidadania dos 

participantes? Por quê? 

12. Como são realizados os acompanhamentos dos oficineiros em relação as suas 

oficinas? 

13. Há formação inicial para os oficineiros antes de começarem a exercer suas 

funções no Programa? Quais? 

14. Gostarias relatar algo que não tenha sido questionado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

APÊNDICE B - Entrevista com a Coordenadora Comunitária/Local 

1. Tempo de atuação:___________________________________________ 

2. Formação/escolaridade: _______________________________________ 

3. Idade: __________________________________ 

4. Sexo (    ) feminino        (    ) masculino 

5. Em poucas palavras, o que é Programa Escola Aberta? 

6. O que te motivou a participar do Programa Escola Aberta? 

7. Como você se sente coordenando do Programa? Por quê? 

8. Quais são suas atribuições no Programa Escola Aberta? Fale sobre. 

9. Como são planejadas suas atividades e/ou ações no Programa Escola Aberta?  

10. Em seu ponto de vista, quais as contribuições do Programa para seus 

participantes? 

11. As oficinas desenvolvidas promovem a construção da cidadania dos 

participantes? Por quê? 

12. Como são realizados os acompanhamentos com os oficineiros em relação as 

suas oficinas? 

13. Há formação inicial antes dos oficineiros começarem a exercer suas funções no 

Programa? Quais? 

14. Gostarias relatar algo que não tenha sido questionado? 
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APÊNDICE C - Entrevista com o Coordenador Interlocutor do Município 

 
 
1. Tempo de atuação:___________________________________________ 

2. O Programa foi implantado pelo município na gestão atual ou em gestões 

anteriores? Quanto tempo ele existe? 

2. Formação/escolaridade: _______________________________________ 

3. Idade: __________________________________ 

4. Sexo (    ) feminino        (    ) masculino 

5. Em poucas palavras, o que é Programa Escola Aberta? 

6. O que te motivou a coordenar o Programa Escola Aberta? 

7. Como você se sente coordenando o Programa? Por quê? 

8. Quais são suas funções quanto coordenador/supervisor do Programa Escola 

Aberta? Fale sobre. 

9. Como são planejadas suas ações no Programa Escola Aberta?  

10. Em seu ponto de vista, quais as contribuições do Programa para seus 

participantes? 

11. No seu entender, as oficinas desenvolvidas promovem a construção da 

cidadania dos participantes? De que forma? 

13. Como são realizados os acompanhamentos com os oficineiros/coordenadores 

em relação as suas oficinas/atribuições? 

14. Há formação inicial aos oficineiros e coordenadores antes de começarem a 

exercer suas funções no Programa? Quais? 

15. Gostarias relatar algo que não tenha sido questionado? 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pesquisadora: Profª.  Me. Dirce Hechler Herbertz  (51) 91768695  
E-mail: dirce@feevale.br  

Acadêmica: Jaqueline Dall’Agnol (51) 99276685 

E-mail: jaque.dall@ibest.com.br 

 
   
Eu_______________________________________________________ abaixo 
assinado declaro que fui plenamente esclarecido de que, ao responder às questões 
que compõe essa pesquisa, estarei participando de um estudo de cunho acadêmico 
que tem como título provisório: PROGRAMA ESCOLA ABERTA: refletindo sobre sua 
importância e contribuições na construção da cidadania. O objetivo geral visa 
investigar o Programa Escola Aberta bem como a sua contribuição no processo de 
construção da cidadania de seus participantes. Também  fui esclarecido de que, 
caso venha a aceitar a participação nessa pesquisa está garantido que poderei 
desistir a qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo e aviso prévio. Foi 
esclarecido que a participação não incorrerá em riscos ou prejuízos de qualquer 
natureza. Foi assegurado que a minha identidade será mantida em sigilo e os 
resultados gerais obtidos serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do 
trabalho. A coleta de dados para a pesquisa será desenvolvida através de entrevista 
semiestruturada, a mesma será transcrita e analisada separadamente  e sustentada 
teoricamente. Caso seja necessário serão disponibilizadas as cópias das referidas 
entrevistas para esclarecimento de possíveis dúvidas sobre o assunto. As 
entrevistas serão arquivadas e guardadas por cinco anos e após destruídas. O 
presente documento será assinado em duas vias, sendo que uma ficará em posse 
do entrevistado e outra do entrevistador.  
   
Novo Hamburgo _________________de__________ de 2012.  
 
De  acordo, 
   
 
______________________________________  
Participante do estudo  
  
 
______________________________________  
Profª. Me. Dirce Hechler Herbertz 
   
 
______________________________________   
Jaqueline Dall’Agnol - Acadêmica de  Pedagogia   

mailto:dirce@feevale.br
mailto:jaque.dall@ibest.com.br

