
Organizadora: 
Patrícia Santos





1a edição
João Pessoa, 2015

Organizadora: 
Patrícia Santos



Copyright  c  2015

Título original da obra:
Violência no espaço escolar: Uma proposta de intervenção
João Pessoa, 1ª edição/2015

Organização e Sistematização
Patrícia Fernanda da Costa Santos

Autores dos relatos (Educadores/as)
Andressa Laurentino da Silva
Anne Suellen Maria da Cruz
Bibiana J. de Santana
Derivalda Cunha de França
Iracyla Aragão Veiga
Juliana Maria Muniz da Silva
Milene Eustáquio Andrade da Silva
Ricardo Rian Galdino da Silva
Solange Maria da Silva

Leitores Críticos
Francisco das Chagas Galvão de Lima 
Maria José Cândido Barbosa 

Revisão
Eneide Cunha da Silva

Edição de arte
Izaac Brito

Ilustrações
Izaac Brito

Diagramação
Eric Jason

Projeto gráfico
Eric Jason

Capa
Izaac Brito



Apresentação 
A intencionalidade de desenvolver uma proposta de intervenção no espaço 

escolar começa a se desenhar nas discussões estabelecidas em 2012 por ocasião 
da elaboração do projeto Redução de Violência Juvenil Através do Protagonismo 
Juvenil no Espaço Social Escolar e do Desenvolvimento Comunitário no Nordeste 
Brasileiro a ser apresentado a Cáritas Alemã, Ministério BMZ, para o trienal 
2013/2014/2015. 

O processo de elaboração aglutinava cinco organizações não governamentais, 
atuantes nos estados de Pernambuco e Paraíba (Cáritas Regional Nordeste II – CB 
NE II, Coletivo Mulher Vida – CMV, Grupo Adolescer – Saúde, Educação e Cidadania, 
Grupo Ruas de Praças e Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste – SPM NE), no 
âmbito de ações de enfrentamento às vulnerabilidades sociais. O objetivo geral do 
projeto consistia em contribuir para redução da violência, a partir do espaço escolar, 
em comunidades de vulnerabilidade social através do protagonismo infanto-juvenil 
e do fortalecimento da participação comunitária.

Pautando-se na promoção do empoderamento e protagonismo de adolescentes 
e jovens no enfrentamento de situações de violência e vulnerabilidade, o projeto 
tem como referência o Sistema de Diagnóstico Estratégico (SIDIES), estratégia que 
compõe a metodologia de Tratamento Comunitário.  

O SIDIES (Sistema de Diagnóstico Estratégico) é um conjunto de passos organizados que 
promovem à coleta, sistematização, análise da informação e elaboração de estratégias, 
que visa desenvolver um diagnóstico comunitário pensado para produzir mudanças na 
comunidade.(MILANESE, 2012).



A ideia é que o guia apresente experiências exitosas no desenvolvimento das 
ações por parte das cinco instituições envolvidas na proposta como também lições 
aprendidas neste percurso. 

A intenção é dar visibilidade a prática educativa dos atores dentro do 
espaço escolar trazendo apontamentos de como trabalhar a violência a partir do 
protagonismo de adolescentes e jovens.

Na construção dessa estratégia o primeiro movimento foi o de compreender 
a organização e funcionamento da educação básica no Brasil e as políticas públicas 
federais para esta área relacionando formas e estratégias de atuação no ambiente 
escolar. Dessa forma, foi oferecida uma formação para o grupo de educadores sobre a 
política educacional para a educação básica no Brasil, realizada em novembro de 2012. A 
compreensão era que precisávamos qualificar nossa prática já que estaríamos inseridos 
neste novo contexto de atuação: ESCOLA PÚBLICA.

Nesta primeira ação formativa discutimos alguns pontos importantes quanto 
a escolha do espaço de intervenção e estratégias de aproximação com a escola; 
sistematizamos um roteiro de atuação construído a partir das experiências de 
tratamento comunitário já realizadas em Bayeux – PB, Teresina – PI, Sorocaba – SP, 
São Paulo – SP e na Zona de Orientação Escola (Bogotá e Cale - Colômbia), adaptando 
essa dinâmica ao espaço escolar. Elaboramos coletivamente o Termo de Referência, 
documento que firma a parceria entre escola e instituição. 

Esse processo formativo foi concluído em janeiro de 2013, primeiro mês de 
desenvolvimento do trienal. O acordo estabelecido coletivamente foi que o grupo iniciaria 

A metodologia do Tratamento Comunitário é um conjunto de ações, instrumentos, 
práticas e conceitos organizados num processo que tem como finalidade a melhoria 
das condições de vida das pessoas que abusam de drogas numa situação de 
exclusão social grave, assim como das comunidades locais nos quais elas vivem. 
Está fundamentado em estratégias de investigação na ação, trabalho de redes e 
de comunidade, incidência política, treinamento e formação de operadores e de 
formadores (MILANESE, 2012).

Consta como objetivo do projeto a elaboração de um Guia de Intervenção, 
documento que venha se constituir como bússola para outras instituições/escolas 
que desejam atuar na perspectiva de construir respostas frente a mecanismos 
geradores de violência. 



a ação com a aproximação da escola e aplicação do SIDIES. No segundo semestre de 
2013, considerando o processo em curso, analisamos o roteiro previamente organizado, 
constituindo assim um documento embrião no processo de elaboração deste manual 
com objetivo de contribuir com a implementação da proposta e enfrentamento 
aos desafios inerentes ao desenvolvimento da ação em curso.

Na perspectiva de ação-reflexção-ação no primeiro semestre de 2014 as 
instituições vivenciam intercâmbios visando a troca de experiência, reflexão da 
prática e elaboração de um plano de ação afim de impulsionar as ações no espaço 
social escolar.

A partir de então estabelecemos um acompanhamento das ações por parte da 
assessoria de sistematização pensando na elaboração deste Manual de Intervenção, 
ação prevista no trienal a ser materializada no último ano. Sendo assim, o documento 
que se apresenta oferece um roteiro de processos para a implementação da Proposta 
de Intervenção no Espaço Escolar estruturado em quatro etapas: Aproximação com 
a Escola; Diagnóstico Estratégico; Implementação da Estratégia e Lições Aprendidas.

A marca diferencial da Proposta de Intervenção que ora apresentamos é sua 
interlocução direta com os atores diretamente envolvidos: adolescentes e jovens. 
O objetivo principal é que durante o processo de diagnóstico os estudantes possam 
mergulhar em seu contexto pesquisando e propondo ações, criando laços, vínculos 
com seu lugar (escola/comunidade) e com as pessoas que nele convivem.  

A proposta está organizada de forma sistemática com as atividades que 
compõem o processo de desenvolvimento do SIDIES, anotações que devem ser 
consideradas pelas equipes, alertas e depoimentos de educadores que visam 
elucidar passos que são descritos na metodologia. Nas barras laterais, nos quadros 
pontilhados, temos depoimentos de adolescentes e jovens do projeto sobre os temas 
abordados . A intencionalidade é que cada escola possa criar/recriar experiências de 
enfrentamento a violência. 

Patrícia Fernanda da Costa Santos
Ricardo Rian Galdino da Silva

Na sistematização deste 
material vivemos o desafio de 
escrever sobre uma experiência 
ainda em curso, assim temos 
consciência do inacabamento 
dessa obra (Freire, 2011).
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

São registros e ações já desenvolvidas que trazem reflexões e lições 
aprendidas.

Conhecendo o manual
Orientações para guiar a leitura do material.

ATENÇÃO! ESCLARECIMENTOS! 
Trata-se de alertas que apresentam aspectos que exigem cuidado no 
desenvolvimento das ações.

ANOTAÇÕES IMPORTANTES 
São anotações que devem ser consideradas pelas equipes de implementação 
da proposta.

OBSERVAÇÕES QUE MERECEM DESTAQUE
São orientações importantes quanto as atividades em desenvolvimento.
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Escola e juventude no Brasil
Escola é...
Paulo Freire

O lugar onde se faz amigos
Não se trata só de prédios, salas, quartos,
Programas, horários, conceitos.
Escola é, sobretudo, gente,
Gente que trabalha que estuda,
Que alegra, se conhece se estima.
O diretor é gente,
O coordenador é gente, 
O professor é gente,
O aluno é gente.
Cada funcionário é gente,
E a Escola será cada vez melhor 
Na medida em que cada um se comportar como colega, amigo, irmão.
Nada de “ilha cercada por todos os lados”.
Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade de ninguém.
Nada de ser como um tijolo, que forma a parede indiferente, frio, só.
Importante na Escola não é só estudar, não é só trabalhar.
É também criar laços de amizade e criar em cada ambiente de camaradagem. 
É conviver É se “amarrar nela”!
Ora é lógico...
Numa escola assim vai ser fácil
Estudar, trabalhar, crescer, 
Fazer amigos educar-se, ser feliz.

O poema de Paulo Freire apresenta uma concepção de escola enquanto espaço 
de convivência comunitária, onde as relações entre os atores que convivem nela 
também se constituem como lugar de aprendizagem para vida.  É essa concepção de 
escola que estamos assumindo nesse projeto se contrapondo a imagem que tem sido 
veiculada da escola como lugar, apenas, de fracasso e violência. 

Nas últimas décadas dispositivos legais têm estabelecido a educação como direito 
de todos e dever do estado. A concretização desse direito está relacionada com a expansão 
da oferta do ensino público no Brasil tendo a escola como espaço de acesso a esse direito 
constitucional. Assim, a escola como espaço da diversidade, inclusão e respeito as 
diferenças, ideia apresentada no poema de Paulo Freire, é um fenômeno da modernidade.  

As políticas públicas voltadas para garantia do acesso, ainda que restrito 
as crianças de 7 a 14 anos (ensino fundamental), se consolidaram na década de 

A escola teria que ser com 
esporte, mais projeto, com-
putação, oficinas. A escola 
tem que está se envolvendo 
com os alunos, por isso que 
os alunos vivem perturbando. 
Devia ter, mais passeio, mais 
coisas envolventes! Dizem 
que os alunos são muito 
perturbadores, eu acho que 
esses alunos mudariam se 
tivesse alguma coisa também 
dentro da escola para eles 
fazerem. 
(Depoimento de adolescen-
te/jovem sobre a escola)

A escola teria que levar as 
crianças e adolescentes para 
conhecer outros lugares 
e não ficar só em sala. A 
escola perfeita seria uma 
escola que tivesse aula 
dinâmica, palestras, recreio 
e uma quadra. (Depoimento 
de adolescente/jovem sobre 
a escola)
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1990. No entanto, se no passado a discussão girava em torno da expansão do 
atendimento, hoje o cerne do debate está na qualidade da oferta e essa exigência 
vai incidir diretamente sobre a função social da escola. 

Na prática, as mudanças e exigências sociais postas a essa instituição e 
estabelecidas em dispositivos legais, não conseguem ser efetivadas no tempo dos 
sujeitos de direito. Isso vale para as mudanças de ordem ideológicas, políticas, culturais, 
estruturais e pedagógicas.

Nesta perspectiva, como conceito histórico, é importante ressaltar que as 
representações que temos sobre a escola são dinâmicas e sofrem interferência do 
contexto econômico, social, histórico e cultural vivenciado em cada época.   

Tendo em vista os argumentos expostos, compreendemos que a qualidade da 
escola e da educação nela oferecida é condição essencial para a democratização das 
oportunidades no Brasil, e consolidação da cidadania.

Todavia, na atualidade vivemos um paradoxo. Temos, de um lado, um contexto de 
sociedade que delega, cada vez mais, responsabilidade social a escola e, em contraposição, 
temos representações ultrapassadas quanto a ideia do que deveria ser a escola e os 
adolescentes e jovens que a frequentam; os profissionais docentes que atuam nessa 
instituição lutam por reconhecimento e valorização profissional, como também estão 
as voltas com um sentimento de impotência em lidar com os problemas estruturais da 
sociedade que se refletem dentro do espaço escolar, dentre estes a questão da violência.

É nesse contexto que o projeto em questão está inserido. A escola, enquanto 
um dos espaços sociais da aprendizagem, não consegue lidar com a violência e 
situações conflituosas que envolvem seus sujeitos: alunos, professores, funcionários e 
comunidade.  No cotidiano escolar é possível perceber que o desafio de trabalhar com 
os adolescentes e jovens é tema constante nas rodas de conversa entre professores e 
demais atores que constituem o espaço escolar.

Nessas conversas é comum encontrar queixas sobre como o cotidiano escolar 
é transtornado por problemas provocados pelos alunos. A indisciplina é apontada 
como o principal desafio e se manifesta concretamente, para os professores,  na 
“falta de respeito” com os docentes nas relações  agressivas entre os próprios jovens, 
nas agressões verbais e físicas, na “irresponsabilidade” diante dos compromissos 
escolares e na dispersão devido ao uso de celulares ou outros aparelhos eletrônicos. 
(DAYRELL E CARRANO, 2014).

O trecho da música do grupo Charlie Brown Jr. que destacamos abaixo traduz 
o descrédito frente a cultura juvenil na sociedade e no espaço escolar: “Vejo na TV o 
que eles falam sobre o jovem não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério 
(...), sempre quis falar, nunca tive chance, tudo que eu queria estava fora do meu 
alcance (...)”. Segundo Dayrell e Carrano (2014), é uma tendência no espaço escolar 
não considerar o jovem como interlocutor na hora da tomada de decisões importantes 
para a instituição. Muitas vezes, ele não é chamado para emitir opiniões e interferir até 
mesmo nas questões que dizem respeito a ele, diretamente. E isso, sem dúvida, pode 
ser considerado como um desestímulo à participação e ao protagonismo.  

Para mim uma escola ideal, 
não precisa ter computa-
dores de alta tecnologias, 
mas que os alunos possam 
ter a consciência que deve 
respeitar um ao outro, 
estudar, não vir para 
brincar, para mim a escola 
ideal é assim, cada aluno 
mostrando seu potencial, 
se dedicando nas áreas 
dos estudos, não só coisas 
materiais.
(Depoimento de adolescen-
te/jovem sobre a escola)

Uma escola ideal para 
mim é uma escola que tem 
aconselhamentos para os 
alunos que estão precisando 
de um aconselhamento, de 
uma ajuda, e também um 
momento para expor as suas 
ideias, seus potenciais. 
(Depoimento de adolescen-
te/jovem sobre a escola)
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Ainda segundo os autores a música também denuncia outro fenômeno comum: 
a criação de imagens e preconceitos a respeito dos jovens. As representações que 
circulam pelas diferentes mídias interferem na nossa maneira de compreender 
os jovens.  É muito comum que se produza uma imagem da juventude como uma 
transição, passagem; o jovem como um “vir a ser” adulto. A tendência, sob essa 
perspectiva, é a de enxergar a juventude pelo lado negativo. O jovem é o que ainda 
não se chegou a ser. Nega-se assim o presente vivido.

Pensar assim é destituí-lo de sua identidade no presente em função da imagem 
que projetamos para ele no futuro. Essa imagem convive com outra: a juventude vista 
como problema. Os índices alarmantes de violência, principalmente os homicídios, 
o tráfico de drogas, o consumo de álcool e de outras drogas, a ameaça da AIDS e a 
gravidez na adolescência são fenômenos que contribuem para cristalizar a imagem 
de que a juventude é um tempo de vida problemático. 

A tendência em analisar a situação do jovem no Brasil na perspectiva negativa 
contribui para inibir a compreensão e o investimento em ações baseadas na 
perspectiva dos direitos. Com esse novo olhar – o jovem como sujeito de direitos 
–, os problemas que o atingem podem ser vistos como expressão de necessidades 
e demandas não atendidas. Isso pode resultar no reconhecimento de um campo de 
direitos que desencadeie novas políticas públicas e, principalmente, práticas que 
reconheçam a juventude nas suas potencialidades e possibilidades e não apenas 
a partir de seus problemas. São imagens alternativas ao “jovem problema” que 
precisam ser construídas se quisermos, de fato, conhecer e pensar um presente e 
futuro melhor para nossos jovens estudantes.  (DAYRELL E CARRANO, 2014).

Apesar dos avanços sociais ocorridos no Brasil nas últimas décadas, ainda assistimos 
a uma realidade em que as políticas públicas ainda não lograram superar as desigualdades 
sociais que persistem e afetam diretamente as trajetórias de vida de milhões de jovens. 
É parte dessa juventude que chega, a cada ano na escola pública, trazendo para o seu 
interior os conflitos e contradições de uma estrutura social excludente que interfere em 
suas trajetórias escolares e impõem novos desafios à essa instituição.

  Rompendo com o modelo ultrapassado que tenta compreender a violência 
na escola culpabilizando os jovens o Projeto Redução de Violência Juvenil Através do 
Protagonismo Juvenil no Espaço Social Escolar e do Desenvolvimento Comunitário 
no Nordeste Brasileiro compreende os jovens como sujeitos de direito que têm 
potencialidades para pensar sua realidade propondo ações de protagonismo com 
autonomia. O projeto busca também contribuir para mudança das representações 
sociais sobre os jovens como sujeitos violentos e irresponsáveis, promovendo 
espaços de participação e decisão na escola e na comunidade.

Patrícia Fernanda da Costa Santos
Doutoranda em Educação Popular – Programa de Pós-Graduação em Educação – 

Universidade Federal da Paraíba.

Gostaria que a biblioteca 
funcionasse, a biblioteca 
funciona só de manhã. 
Para quem estuda a tarde 
e quer pegar o livro, tem 
que vir pela manhã ou mais 
cedo para pegar o livro.
(Depoimento de adolescen-
te/jovem sobre a escola)

Gostaria que tivesse um 
bebedouro na quadra, por 
que as vezes quando a 
gente está com calor na 
física, a gente bebe água 
do chuveiro, e aquela 
água não é limpa.
(Depoimento de adolescen-
te/jovem sobre a escola)

A escola ideal tem que 
ter música, muita música!
(Depoimento de adolescen-
te/jovem sobre a escola)
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Por que sistematizar experiências? 
Ao iniciarmos esta escrita pensamos em uma proposta leve e acessível, 

sem excessos de termos técnicos, rebuscamento de linguagem. Um texto que 
convidasse o leitor a se debruçar nessa leitura de forma prazerosa. Para isso, 
precisaríamos colocar em tela um caminho coerente que pudesse fazer com 
que esta leitura realmente conseguisse esclarecer como estamos pensando a 
sistematização da experiência nesse documento. 

Isso não significa trazer à tona conceitos, mesmo porque não há consensos 
entre os autores sobre o que é sistematização de experiências. O que nos propomos 
aqui é refletir sobre as ideias principais que permeiam o conceito de sistematização 
de experiências. Nessa perspectiva, partimos da reflexão de uma pergunta que o 
nosso leitor/leitora certamente nos fará: porque sistematizar experiências? Por 
que sistematizar essa experiência? Vamos às nossas ideias.

De que adianta ter uma ótima ideia e não conseguir comunicá-la de forma 
clara e legível? De que adianta desenvolver um excelente trabalho e os outros 
não saberem ou entenderem como este foi realizado? Desde os primórdios dos 
tempos o homem registra seus achados e experiências. Escreve sua história. 
Existe. E existe não só pelo fato de pensar, mas pela dádiva de contar para os outros 
as formas de fazer e os caminhos de como fazer. Ou seja: sistematizando suas 
experiências o homem deixa sua marca e escreve sua história. Sistematizando 
suas experiências, o homem diz o que fez, para que fez, como fez, com quem fez 
e para quem fez. 

Ao atribuir significado à sua caminhada o homem afirma sua identidade, 
sua cultura, seus modos de ser, de pensar e de refletir sobre seu estar “no mundo 
e com o mundo”, como nos falou Paulo Freire. Portanto, sistematizar nossas 
experiências, em especial, as educativas, permite-nos um olhar diferenciado 
sobre a nossa prática a fim de encontrar os meios necessários para melhorá-la, 
fazendo dessa prática um processo constante de formação reflexiva, dialógica e 
permanente.

A sistematização de experiências também pode ser assumida como uma 
elaboração de conhecimento do homem sobre si mesmo, permeado por suas 
práticas sociais, relações políticas, sua economia e sua visão de mundo gerada a 
partir de sua realidade. Tal percepção de realidade o permite reelaborar conceitos, 
gestar novas formas de organização, ressignificar sua condição humana e seus 
valores acerca de si e dos outros.

A sistematização, aqui assumida, está arraigada de dialogicidade. Esta 
dialogicidade assume, por sua vez, a categoria dialógica proposta por Paulo Freire 
(2001, p.96), o qual comunica que dialogo é: 
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[...] o encontro no qual a reflexão e a ação, inseparáveis 
daqueles que dialogam, orientam-se para o mundo que é 

preciso transformar e humanizar, este diálogo não pode 
reduzir-se a depositar ideias em outros. Não pode também 

converter-se num simples intercâmbio de ideias a serem 
consumidas pelos permutantes.

Nessa perspectiva, a sistematização de experiências assume um caráter 
dialógico construído em comunidade, com o outro, e busca conhecer as imagens 
que os sujeitos constroem sobre os outros e sobre si mesmos, compreendendo os 
porquês de sua comunidade e buscando a transformação dela. Ou seja, o homem 
sistematiza sua prática para conhecer, refletir e agir sobre sua realidade, no sentido 
de compreendê-la e melhorá-la. 

Vale ressaltar que a sistematização revela mais do que o dado aparente, 
pois ela poderá elucidar equívocos, más interpretações, informações incorretas, 
reconstruir a história de uma comunidade a partir de quem vive nela e dar voz 
àqueles que nunca foram ouvidos. Ao assumirem sua própria história, os sujeitos 
afirmam (ou reafirmam) sua (s) identidade (s), experimentam novas formas de 
organização, ação e participação na resolução dos problemas em comunidade e na 
implementação de um referencial político, cultural, educativo e social que tenham 
as feições da própria comunidade.

Sendo assim, sistematizar é mais que descrever a história dos sujeitos. 
Sistematizar é trazer os sujeitos da história para contar suas próprias histórias, e 
exige de tais sujeitos a assunção de sua identidade, participação, protagonismo, 
valores sociais, cultura e educação.

E como estamos pensando a sistematização nesse 
projeto? 

Explicitado a nossa concepção de sistematização de experiências surge-nos 
outro desafio: explicar como estamos pensando a sistematização desse projeto? 

As experiências desenvolvidas pelas instituições são um verdadeiro leque de 
ações que revelam retratos distintos de comunidades diversas. Estas experiências 
são como uma espécie de mosaico, cujas peças, se separadas, não tem sentido 
algum. Porém, se organizadas de forma significativa, serão capazes de revelar 
imagens de belezas incomparáveis. 

Nossa proposta é juntar esses achados de forma que nos ajude a perceber qual foi 
a imagem feita a partir de tais experiências. Para tanto, nos propomos a discorrer sobre 
as ações desenvolvidas pelos próprios sujeitos envolvidos no projeto, como alunos, 
professores, gestores, líderes de opinião, rituais, mitos e conflitos (no espaço escolar 
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e comunidade), o lugar social dos sujeitos e da comunidade, as formas de atuação 
(no espaço escolar e comunidade), o sucesso e o fracasso das ações, a construção das 
estratégias, e a apresentação do diagnóstico e consolidação da proposta de ação.

Com esta proposta tomamos por base as orientações de dois autores: João Francisco 
de Souza (1998) e Oscar Jara Holliday (2006), os quais corroboram que, para sistematizar, 
é necessário resgatar, registrar, ordenar, interpretar, analisar, coordenar, refletir sobre 
experiências e compartilhá-las, atribuir significados e qualificar nossa prática.

Partimos da premissa de que o projeto se configura em uma oportunidade de 
ação real, cujo objetivo também incide na promoção da luta social coletiva a partir 
do protagonismo, fazendo com que os jovens construam sentidos e ressignifiquem 
seu estar no mundo, fazendo com que o projeto ganhe consistência educativa dentro 
e fora do espaço escolar. 

Com isso, centramos esforços nas dinâmicas do processo educativo 
empreendidas pelas instituições parceiras, no ambiente escolar;  realizamos entrevistas 
com os jovens em seus meios educativos e sociais (nas escolas e comunidades), a fim 
de ouvir a opinião daqueles que estão diretamente envolvidos no processo educativo; 
buscamos trazer à tona o rol de aprendizagens exitosas (bem como, as não exitosas) 
para conhecer quais práticas expressam espaços de construção de conhecimento 
coletivo, além de conhecer o que pensam sobre si e sobre os outros. 

Não queremos aqui simplesmente descrever as ações. Também faz parte do 
processo de sistematização, a avaliação. As experiências são feitas de sucessos e 
fracassos e, para lograr mais sucesso é necessário avaliar a experiência como um todo, 
portanto, também apresentamos um diagnóstico crítico no qual contribua para a revisão 
das práticas não exitosas; para a construção de novas práticas pautadas nas necessidades 
dos jovens; e para o fortalecimento das práticas cujas ações são exitosas entre os jovens.

Francisco das Chagas Galvão de Lima
Doutorando em Educação Popular – Programa de Pós-Graduação em Educação – 

Universidade Federal da Paraíba
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Escolas e instituições parceiras
CÁRITAS REGIONAL NORDESTE II – CB NE II 
Rua Monte Castelo, 176, Boa Vista, Recife – PE – Brasil.
CEP: 50.050-310   
Fone: 00 55 81.3231-3435 / (081) 3231-5272
www.caritas.org.br

COLETIVO MULHER VIDA – CMV
Av. Ministro Marcos Freire 4263, Casa Caiada, Olinda – PE – Brasil.
CEP: 53040-010  
Fone/fax: 00 55 81.3431-1196 / 3011-0199
cmv@coletivomulhervida.org.br
www.coletivomulhervida.org.br 

GRUPO ADOLESCER – SAÚDE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
Rua Alexandre de Gusmão, 170, Cordeiro, Recife – PE – Brasil.
CEP: 50630-640 
Fone / Fax: 00 55 81.3227 4339 (81) 3226 0435 
grupoadolescer@adolescer.org.br 
www.adolescer.org.br

GRUPO RUAS E PRAÇAS 
Rua Araripina, 200, Santo Amaro, Recife – PE – Brasil.  
Fone: 00 55 81.32216476
www.ruasepracas.org

SERVIÇO PASTORAL DOS MIGRANTES DO NORDESTE – SPM NE
Rua Senado Ruy Carneiro 40. Loteamento Planalto II - Bayeux - PB - Brasil 
CEP: 58309-784
Fone: 00 55 83.32539372
http://spmnordeste.blogspot.com.br
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Instituições Escolas

Adolescer 

1ª) Escola Municipal Padre Antônio Henrique:
Endereço: Rua Viscondessa do Livramento, 290 - Derby, 
Recife - PE, CEP: 52010-060

2ª) Escola Estadual José Maria
Endereço: Rua 13 de Maio, s/n – Bairro Santo Amaro, 
Recife. CEP 50.100-160

Grupo Ruas e 
Praças 

1ª) Escola Estadual Almirante Tamandaré
Endereço: Praça Beatriz Pereira Carneiro, Bairro Santo 
Amaro, Recife - PE. CEP: 50040 – 350

2ª) Escola Estadual João Barbalho 
Endereço: Rua Do Hospício, nº 737, Bairro Santo Amaro. 
Recife - PE, CEP: 50050-050  

Cáritas 

1ª) Escola Estadual Professor Pedro Augusto Carneiro 
Leão 
Endereço: Avenida Beberibe, nº 2.595, Bairro Fundão, 
Recife – PE. CEP: 52130-000

2ª) Escola Estadual São Francisco de Assis  
Endereço: Rua São Bento, 157, Arruda - Recife/PE, 
CEP: 52120-040

Coletivo Mulher 
Vida 

1ª) Escola Estadual Professora Inês Borba
Endereço: Rua Santana, s/n, Rio Doce. Olinda - PE
Olinda, Pernambuco, CEP: 53050-030

2ª) Escola Municipal Gregório Bezerra
Endereço: Rua Santana, s/n, Jardim Atlântico. Olinda - PE 
CEP: 53050-030

SPM NE

1ª) Escola Municipal Maria José Pinto de Lima 
Endereço: Rua 25 de dezembro, Loteamento Planalto II – 
Comercial Norte. Bayeux – PB. CEP: 58307-580

2ª) Escola Estadual Antônio Gomes 
Endereço: Rua Profº Antônio Gomes, nº 60. Conjunto 
Mario Andreazza. Bayeux – PB. 
CEP: 58306-970
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Aproximação e 
primeiros contatos
com a escola
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Aproximação e primeiros contatos com a 
escola

A escolha do espaço de atuação é um fator de êxito para o desenvolvimento da 
proposta de intervenção. A experiência em curso nos mostra que a escolha precisa 
ser analisada, considerando critérios que serão apresentados e/ou outros que 
venham surgir mediante a dinamicidade de cada experiência. 

Critérios utilizados para a seleção da escola 

Os critérios aqui expostos traduzem o contexto atual das instituições/escolas 
envolvidas neste processo, outros podem ser incorporados em experiências futuras. 
Cada realidade tem sua dinâmica e a regra é conhecer e respeitar o contexto de 
atuação. Os critérios foram organizados seguindo a ordem de importância observada 
nesta experiência. 

Concluída a escolha, inicia-se a fase da aproximação com a escola; a sondagem 
para analisar a viabilidade da parceria. Deve-se chegar com uma proposta clara, 
pautada no diálogo e na construção coletiva.

As estruturas de poder que 
permeiam o espaço escolar 
nem sempre estão visíveis, 
mas precisam ser respei-
tadas. Assim, é preciso 
cautela nesse processo de 
aproximação.

1o) Interesse e disponibilidade da escola para com a Proposta de Intervenção;
2o) Viabilidade para a equipe manter sua presença na escola (acessibilidade, 
receptividade, engajamento, etc.);
3o) Escola, cuja comunidade de localização, possua algum vínculo com a instituição;
4o) Localização da escola em comunidade com contexto de violência; (importante estar 
atento aos dados estatísticos e elementos trazidos por moradores);
5o) Escola Pública;  
6o) Escola que oferte o Ensino Fundamental II (6o ao 9o ano).
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Contato com a equipe gestora da escola

Na sequência a definição do espaço de atuação segue-se os primeiros contatos 
com a equipe da unidade escolar.  O contato inicial tem a finalidade de:

Esta etapa é primordial para 
que a informação sobre a 
Proposta de Intervenção seja 
disseminada entre os membros 
da comunidade escolar.

Apresentação da proposta de intervenção à 
comunidade escolar 

É importante garantir junto a gestão escolar um espaço para apresentação 
da proposta à comunidade utilizando a estratégia de comunicação mais adequada 
à realidade de cada escola. 

Esclarecer que o diferencial desse projeto é sua construção gradativa em um 
processo de investigação e ação com a participação significativa dos/as alunos/as 
e demais sujeitos da comunidade escolar. 

O momento de apresentação e diálogo sobre a proposta também 
proporciona à equipe do projeto mais conhecimento sobre o ambiente escolar, 
potenciais (pessoas, grupos, atitudes) identificados com quem acredita poder 
contar para a proposta metodológica, assim como, as dificuldades que podem ser 
enfrentadas. Este encontro pode determinar ou não a confirmação da parceria. 

•	 Situar sobre a intenção de implementar a Proposta de Intervenção na escola;
•	 Levantar as primeiras impressões sobre a realidade escolar; 
•	 Conhecer a estrutura e o cotidiano da escola; 
•	 Checar a viabilidade de implementação da Proposta de Intervenção com a 

dinâmica da escola, tendo em vista outros projetos, atividades e ações já em 
desenvolvimento.

A apresentação do projeto foi feita para a coordenadora pedagógica e 
professores, pois a diretora não estava presente. Todos gostaram muito do projeto 
e aceitaram bem o mesmo, identificando que é uma necessidade da Escola, por esse 
motivo não tivemos nenhum problema quanto a aceitação da proposta pela escola. 
(Relato – Educadora de Referência).
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•	 Não chegar de forma invasiva na escola; 
•	 Cuidado para não “atropelar” a dinâmica do espaço escolar; 
•	 Respeite à hierarquia dos atores que compõem a gestão e a coordenação 

pedagógica; 
•	 Estabeleça diálogo permanente com grupos, lideranças e equipamentos sociais 

que estão na comunidade do entorno e/ou vinculados à escola;
•	 Saiba escutar e dialogar sobre a proposta a fim de sensibilizar a equipe;
•	 Tenha imparcialidade nas questões inerentes aos conflitos relacionais entre o corpo 

docente e direção que possivelmente forem apresentadas; 
•	 Tenha clareza quanto a sua atuação na escola. Cuidado para não confundir papéis!

O registro das impressões e atividades desenvolvidas é fundamental! Neste 
sentido, recomenda-se a adoção e uso permanente de Diário de Campo. 
O diário de campo é uma ferramenta que permite registar/anotar as experiências 
para posteriormente serem analisadas/socializadas. Ele pode incluir ideias, 
avaliações pessoais, frases isoladas, depoimentos, mapas e esquemas, por exemplo.  
O que importa mesmo é utilizá-lo em campo! Ele é um valioso instrumento de 
captação do sentimento e emoção do momento! Registre, inclusive, as palavras e 
expressões que os atores do espaço social utilizam! Elas podem revelar valores e 
significados!
Esse diário de campo deve ser usado por quem? 
Pelos membros da equipe que está coordenando o projeto; os líderes de opinião 
que irão desenvolver o diagnóstico estratégico também podem ter seu diário de 
campo ou alguma estratégia de registro.
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Assinatura do termo de referência para a parceria

É importante que essa parceria se concretize, de preferência, com um 
documento. No caso das experiências em destaque, as instituições elaboraram um 
Termo de Referência para Parceira. 

O documento respalda à implementação da Proposta de Intervenção, trazendo 
elementos de responsabilidades para ambas as partes.

Mesmo que a proposta 
de intervenção seja uma 
iniciativa da própria 
escola é importante 
registrar os acordos e 
responsabilidades de cada 
ator envolvido no papel.

Orientações Gerais
•	 Assegurar que o Termo de Referência esteja alinhado ao Projeto Político 

Pedagógico que norteia as atividades da escola!
•	 Disponibilizar o Termo de Referência para a equipe de gestão da escola, para que 

seja previamente apreciado e, esclarecendo as dúvidas que surgirem! 
•	 O documento pode inclusive, incluir a assinatura simbólica de outros segmentos 

representativos da comunidade escolar! Ex. Conselho Escolar, Coordenadores/as, 
Professores, Grêmio Estudantil, Alunos/as.

Infelizmente o termo de parceria só foi lido e referendado pela gestão e 
professores/as depois de iniciarmos o mapeamento dos líderes, porém foi um 
momento bem democrático na escola em relação a gestão e professores/as, quem 
estava presente assinou concordando com o termo. Na ocasião só fizeram uma 
observação para acrescentar no terceiro parágrafo do documento que os diálogos 
transparentes também se deem com “os familiares dos/as adolescentes”. Os/
as professores/as acharam a proposta muito positiva para escola e esperam que 
a situação de violência diminua, e que ocorra também o aumento do rendimento 
escolar. (Relato – Educadora de Referência)



Diagnóstico
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Diagnóstico estratégico
O diagnóstico estratégico (Sistema de Diagnóstico Estratégico - SIDIES), 

caracteriza-se como um processo de investigação e ação. Os dados coletados na 
aplicação de cada instrumental, as informações registradas no diário de campo 
devem se constituir como material de análise crítica.  

A sistematização do diagnóstico estratégico apresenta eixos de atuação 
que podem ser trabalhados paralelamente. As atividades de intervenção também 
podem ir acontecendo à medida que os problemas vão sendo identificados, 
dinamizando o processo. É importante garantir que as demandas de trabalho 
sejam contempladas a partir do diagnóstico realizado com os/as alunos/as e que 
os mesmos sejam protagonistas neste processo. 

Envolver os/as alunos/as em atividades de investigação/planejamento e 
tomada de decisões mediante as dificuldades que vão sendo identificadas contribui 
na construção e fortalecimento do sentimento de pertença ao ambiente escolar, 
esse deve ser o maior objetivo desse processo de diagnóstico. 

Mapeamento e mobilização dos/das líderes de opinião

O mapeamento dos/das líderes é realizado a partir de uma pesquisa que tem 
o objetivo principal de identificar alunos/as da escola com grande capacidade de 
influência a partir da indicação/reconhecimento dos pesquisados. A estratégia que 
vai ser usada para realização dessa pesquisa pode ser diversificada, o importante é 
garantir as indicações. 

As matrizes (tabelas) abaixo podem contribuir com o registro das informações 

A mobilização dos 
adolescentes e jovens 
para atuarem no ambiente 
escolar será realizada 
a partir do SIDIES 
que é uma estratégia de 
investigação e ação que 
compõe a Metodologia do 
Tratamento Comunitário. 

O protagonismo dos 
adolescentes e jovens na 
proposição das demandas 
de trabalho, no desenvol-
vimento da metodologia e 
nas atividades propostas 
deve ser o fio condutor 
do trabalho. 

Antes de realizarmos qualquer encontro com os estudantes fizemos o mapeamento 
dos líderes. Utilizamos a pergunta: Estamos idealizando um projeto de participação 
direta nas atividades da escola. Quem você acha que deve ser indicado para ajudar 
a elaborar essas atividades?

Preenchemos a matriz de mapeamento e logo tivemos o resultado dos/as 
estudantes mais indicados. A pesquisa também foi uma oportunidade de conhecer 
um pouco os/as estudantes e observar quais eram os/as potenciais líderes. A pesquisa 
também causou muita curiosidade entre eles. O segundo passo foi convidá-los para o 
primeiro encontro, que foi planejado com muita atenção para que fosse algo divertido, 
sem sair do foco, e com isso conseguirmos o maior número de adesão à intervenção. 
(Relato – Educadora de Referência sobre a pesquisa dos líderes de opinião) 
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Quem indicou?
(Nome e sobrenome)

Ano e Turma  
(Quem indicou)

Quem foi indicado? 
(Nome e sobrenome)

Ano e Turma 
(Indicado)

Motivo da 
indicação?

Quem indicou?
(Nome e sobrenome)

Função/Cargo
  (Quem indicou)

Quem foi indicado? 
(Nome e sobrenome)

Função/Cargo 
(Indicado)

Motivo da 
indicação?

Matriz de mapeamento – indicações dos estudantes

Matriz de mapeamento
Indicações dos preofessores/gestão/funcionários

Vocês também podem criar 
outras estratégias de regis-
tro, as sugestões apresenta-
das ao longo do material não 
devem ser tomadas como uma 
camisa de força, mas como 
uma possibilidade.

coletadas no mapeamento dos/as líderes de opinião. As duas tabelas são importantes 
já que os critérios de indicação utilizados pelos estudantes podem ser diferentes 
dos critérios utilizados pelos demais segmentos da escola. Propomos os seguintes 
quadros para sistematização dos dados: 

Após o levantamento das informações é preciso tabular e analisar os dados 

Fonte: Tabela elaborada pelas instituições executoras do projeto.

Fonte: Tabela elaborada pelas instituições executoras do projeto.

“Um líder de opinião é uma pessoa que exerce uma influência em outra pessoa no 
momento que esta outra pessoa tem de tomar uma decisão!” 

(Efrem Milanese, 2012)

O registro da informação solicitada na coluna (motivo da indicação) é fundamental 
para as fases posteriores do processo. É a partir dessa informação que se constituirá 
mais adiante um Banco de Talentos (qualidades/habilidades) disponíveis na 
comunidade escolar.
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1o) A pesquisa se dirige aos diversos atores da comunidade escolar: estudantes, 
professores ou funcionários/as. 
2o) Seguir entrevistando a pessoa que foi indicada pela entrevista anterior e assim 
sucessivamente. 
3o) Quando ocorre que alguém está sendo indicado pela terceira ou quarta vez, volta-
se para a pessoa indicada e pede uma nova indicação (ainda não feita por ele). 
4o) Quando as indicações começam a ficar fechadas num mesmo grupo (o indício é 
que está se voltando pela 3o) ou 4o) vez para uma mesma pessoa), escolhe-se qualquer 
outra pessoa que ainda não foi entrevistada e se dá seguimento à pesquisa.
5o) A pesquisa pode se dar por encerrada, ou quando todos/as forem entrevistados/as 
ou quando o número de entrevistados corresponder a uma mostra significativa dentro 
do contexto de atuação.

Durante o trabalho desenvolvido no espaço escolar com os líderes e 
protagonistas, observamos que durante o intervalo os alunos ficavam muito 
agitados, ansiosos e ociosos. No levantamento dos temas e problemas a serem 
focados na proposta de intervenção as brigas durante o intervalo foi um dos 
temas mais citados. O QUE FAZER? Recorremos ao BANCO DE TALENTOS 
elaborado durante o diagnóstico e construímos uma proposta de intervenção 
que foi apresentada a gestão da escola.

Uma das atividades propostas foi o desenvolvimento de RODAS DE MÚSICA 
(voz e violão) e RODAS DE PERCUSSÃO realizadas pelos próprios alunos, pois já 
havíamos identificado esses talentos através dos instrumentais aplicados.

 Essa ação foi de fundamental importância e contribuiu diretamente para 
minimizar a violência no espaço escolar, uma vez que os próprios alunos organizavam 
a ação e eram responsáveis pela mobilização e seleção das músicas, inserindo também 
na programação louvores garantindo o envolvimento e participação dos alunos que 
são evangélicos. Nessa atividade foi trabalhado a valorização dos talentos! (Relato – 
Educadora de referência sobre a importância do Banco de Talentos para construção 
das intervenções com os líderes de opinião) 
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coletadas sobre o Grupo dos/das líderes. Em escala decrescente, relaciona-se os 
indivíduos mais citados na coleta, utilizando-se o seguinte instrumental:

É preciso acolher o grupo de alunos mais indicados (líderes de opinião) e apresentar 

Nome Turma
Quantas indicações 

de Estudante
Quantas indicações 

de Funcionário
Motivo da 
indicação?

Matriz de mapeamento dos/das líderes com análise

Fonte: Tabela elaborada pelas instituições executoras do projeto.

É preciso ter atenção com as 
indicações feitas pelo corpo 
docente e demais funcionários 
da escola. A tendência é indi-
car os estudantes considerando 
seu desempenho e comporta-
mento em sala. Nem sempre 
os estudantes mais comporta-
dos ou que apresentam melhor 
desempenho são os que têm a 
capacidade de influenciar a 
mudança do pensamento e ati-
tudes dos demais estudantes. 
Às vezes, os que consideramos 
“negativos” têm mais capaci-
dade de influência e por isso 
devemos considerá-los. 

Na escola que atuamos organizamos o MURAL DA AMIZADE. Trata-se de um MURAL 
alimentado por mensagens afetuosas de reconhecimento e valorização das amizades dentro do 
ambiente escolar. Essa atividade trouxe envolvimento não apenas com os líderes de opinião, mas 
também com estudantes de toda escola envolvendo alunos/as de turnos diferentes, professores 
e funcionários. (Relato – Educadora de referência sobre a construção do mural da amizade)

•	O processo de identificação dos/das líderes de opinião deve contemplar os diversos 
grupos e segmentos da escola;
•	Deve-se observar critérios de representatividade do número de alunos/as entrevistados 

tais como idade, gênero, etnia;
•	A identificação dos/das líderes é algo que deve ocorrer em todo processo de implementação 

da proposta, ou seja, outros líderes podem ir compondo o grupo no decorrer da ação. A 
identificação dos/das líderes é dinâmica e não está restrita a etapa inicial do processo; 
•	Os/as líderes são os principais atores a serem mobilizados, no entanto, outros 

estudantes devem ser estimulados a participar do processo; 
•	A estratégia utilizada na identificação dos líderes deve ser cuidadosamente planejada 

garantindo que as indicações sejam espontâneas e não induzidas;
•	Aos funcionários deve-se alertar para que indiquem alunos com diferentes perfis de 

comportamento;
•	O SIDIES deve ser realizado com o público que será beneficiado diretamente com a ação!
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Figura 1 - Sistematização de trabalho com o grupo de líderes de opinião.

a proposta do projeto ao grupo. É importante desenvolver atividades de integração e 
socialização com este grupo que também está aberto a participação de outros estudantes.

Pense em uma dinâmica de apresentação e uma estratégia para coletar os dados para 
preenchimento da tabela abaixo junto ao grupo de líderes.

Os encontros com líderes de 
opinião devem ser pautados em 
estratégias criativas de parti-
cipação. Os educadores tem a 
função de mediar o processo, 
mas as agendas devem ser pau-
tadas nos dados e informações 
que vão sendo coletados.

Realizamos a pesquisa com 160 pessoas entre alunos e funcionários, conseguimos 
atingir o total de 22 líderes de opiniões, 17 alunos e 05 funcionários. Agendamos nosso 
primeiro encontro com os líderes de opiniões para o dia 07/04. Essa atividade não 
aconteceu antes por conta de uma paralisação de uma semana na Escola. (Relato – 
Educadora de Referência sobre a pesquisa dos líderes de opinião).
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Tabela com dados dos/das líderes de opinião

Nome Ano e Turma
Telefone, E-mail, Facebook, 

WhatsApp

Fonte: Tabela elaborada pelas instituições executoras do projeto.

Em todo encontro 
ou atividade deve-se 
fazer o registro dos 
participantes através 
de Lista de Presença, 
atualizando os dados! 

•	 Quando em contato com o grupo evitar utilizar o termo “líder” para não reforçar 
possíveis relações opressoras entre os/as estudantes. Evidenciá-los enquanto 
indicados por seus pares para participar da proposta.

Um problema que enfrentamos no trabalho com os líderes de opinião foi uma forte 
resistência, por parte dos mesmos, em participarem das atividades realizadas no contra 
turno escolar. Os jovens alegavam que perdiam a hora, tinham atividades domésticas a 
serem realizadas e isso refletia na participação dos mesmos nas atividades do projeto. 

Com esses indicadores investimos ainda mais nas atividades escolares, 
intensificando nossa presença no ambiente escolar e realizando encontros e atividades 
que mobilizassem os jovens. Com essa mudança, conseguimos estreitar laços com a 
gestão escolar, bem como com os líderes envolvidos com o projeto e isso refletiu na 
participação mais comprometida dos jovens para com as atividades. 

Os encontros para debater questões mais pontuais, como agendamento de 
encontro, definição de pautas, divisão de tarefas, dentre outros aspectos, têm ocorrido no 
horário escolar das lideranças, três vezes por semana. Na Sede Comunitária os encontros 
ocorrem duas vezes por semana no contra turno escolar, com atividades mais dinâmicas 
e intensas como coleta de imagens pela comunidade, debates baseados em temáticas 
específicas, orientações, organização de material para a exposição de imagens e exibição 
do vídeo como material devolutivo à comunidade escolar. (Relato – Educadora de 
Referência sobre o trabalho com os líderes de opinião)
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Autoconhecimento do grupo

É importante trabalhar o autoconhecimento 
do grupo e a identificação da rede de relações na 
qual cada um de seus membros está incluído, suas 
conexões, graus de agregação ou desagregação, 
relações de poder e influência.

O conhecimento acerca da dinâmica de 
entrosamento do grupo será de extrema relevância 
na determinação das estratégias de integração 
e/ou intervenção junto ao Grupo de líderes na 
perspectiva de ampliar o sentido de unidade e 
coletividade. Para isso indica-se a utilização da 
Rede Subjetiva dos/das líderes – EGO Rede. 

EGO Rede 
O instrumento EGO Rede pode ser 
utilizado no ambiente escolar para 
mapear as redes de relações dos 
estudantes em situações extras a 
aplicação do SIDIES. 
Nestes casos, aplica-se com todos os 
estudantes da sala (não somente com 
o grupo de líderes) para assim analisar 
os vínculos existentes (termômetro 
das relações). 
Essas informações podem ser úteis no 
planejamento de ações interventivas 
no coletivo (turma) ou com alunos/
as que estejam apresentando 
comportamento violento. 
Nestes casos agir a partir de um 
amigo mais próximo que pode incidir 
nas suas atitudes é o melhor caminho 
para refletir sobre algumas posturas e 
comportamentos.

EGO Rede é um instrumento de registro das 
relações que os adolescentes e jovens estabelecem 
com outros indivíduos de um grupo específico!

O primeiro encontro com os líderes de opinião teve como tema: “Adesão da 
proposta e preenchimento do instrumento Ego-rede”, logo explicamos qual era a 
proposta de intervenção na escola, porque tinham sido indicados e por quem tinha 
sido indicado; (comunidade escolar), ficaram motivados a continuar conosco. Podemos 
dizer que tivemos adesão de boa parte do grupo, pois dos 24 mapeados, cerca de 12 
ou 15 continuaram frequentado os encontros, com idade que variam entre 12 e 16 anos. 
Quanto aos demais, os motivos para a não participação são diversos: ou por que não se 
identificaram com a proposta, ou porque saíram da escola. 

Pedimos para que todos/as observassem quem estava no encontro e localizasse cada 
um presente, em um dos ciclos de influência, quem tivesse mais contato ficava no círculo, 
quem tinha menos contato no círculo 2 e com quem não tinha contado no círculo 3. E assim 
tivemos conhecimento da rede de cada um em relação ao grupo que estava se formando.

No mesmo encontro aplicamos o instrumental formulário de valores. Neste, dois 
adolescentes tiveram dificuldade de preenchimento por conta da escrita, praticamente 
só sabiam escrever o nome, assim que percebemos isso pedimos que eles desenhassem.  
(Relato – Educadora de Referência sobre aplicação dos instrumentais)
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•	 Uma folha com o desenho acima deve ser distribuída para cada participante. 
Este deve ser orientado a preencher a rede de suas relações, considerando o 
grupo de líderes; 

•	 No centro deverá conter o nome do participante. No primeiro círculo ele deverá 
indicar quais são os/as estudantes ali presentes que lhe são mais próximos, 
depois os menos próximos e, os que são distantes, no terceiro círculo.

•	Os formulários são então recolhidos para análise e preenchimento posterior da 
matriz de incidência.

REDE SUBJETIVA DE LÍDERES (EGO REDE)

Fonte: Milanese, Efrem. Tratamento Comunitário: manual de trabalho I. Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas – SENAD; Ministério da Justiça – MJ, 2012.
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Regularmente esta operação reserva muitas surpresas porque nem sempre emergem como 
líderes aquelas pessoas que a equipe considerava como tais. (Milanese, 2012)

•	 Numa folha de papel faça um círculo para cada indivíduo pesquisado e indicado. Um 
círculo por indivíduo, mesmo para os nomes que se repetem;

•	 Desenhe setas da direção de quem indicou para quem foi indicado;
•	 Quando tiver desenhado todas as setas, verifique quais indivíduos tem mais setas 

para si direcionadas;
•	 Registre e analise a relação de líderes obtida.

REDE DE RELACIONAMENTO DE LÍDERES

Fonte: Esquema elaborado pelas instituições executoras do projeto.
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Matriz de incidência
A partir de todas as informações coletadas 

nos passos anteriores, busca-se compreender 
a rede de conexão entre os/as estudantes 
indicados utilizando a Matriz de Incidência. A 
Matriz de Incidência é voltada à finalidade de 
cruzar dados entre indicações e indicados.

Construa uma tabela conforme o 
modelo abaixo. Na primeira coluna vertical 
insira os nomes e estabeleça um número 
para identificar cada líder de opinião. Na 
primeira linha registre os mesmos números 
usados na primeira coluna numerando 
em ordem crescente. Observe que haverá 
uma correlação entre os nomes e números. 
Exemplo: Maria está na décima posição na 
coluna vertical e horizontal. 

Para facilitar, na escolha do número 
que vai identificar cada líder, utilize como 
critério o número da lista de presença 
assinada no encontro em que foi preenchido 
o instrumental da EGO Rede. 

A rede de relacionamento ajuda na identificação dos vínculos dos líderes de 
opinião.  Na escola que atuamos, duas alunas eram responsáveis por vários conflitos em 
sala de aula, ambas foram identificadas como líderes. Depois de várias tentativas que 
não lograram êxito, a gestão junto ao Conselho Escolar, decidiram pela transferência de 
ambas para outra escola no mesmo bairro. 

A equipe do projeto, com a ajuda do estudo de caso e instrumentais aplicados, 
identificou que essas jovens vivem em situação de alta vulnerabilidade social, como 
também a análise da rede de relacionamento delas, constatou que possuem os mesmos 
vínculos, tornando-as com um alto poder de influência sobre os demais alunos/as.

A partir desse estudo, orientamos a direção sobre algumas medidas de intervenção 
que poderiam ser tomadas com as duas alunas. Como por exemplo, durante as atividades 
em grupo/duplas, as alunas deveriam ficar em grupos diferentes, para terem contato 
com outros vínculos ou sendo possível, frequentarem salas diferentes. (Relato – Educador 
de Referência sobre aplicação dos instrumentais).

A Matriz de Incidência é a 
tabulação das informações adquiridas 
através do instrumental de Rede de 
líderes, a partir dela podemos analisar 
qual a rede dos jovens. Nesta tabela são 
inseridos os jovens que são reconhecidos 
por outros, os mais próximos (em cor 
preta) e o que se tem menos contato 
(em cor vermelha). Conhecendo a 
rede do jovem é mais fácil alcançar os 
objetivos desejados, pois você já sabe 
aonde deve ir e isso economiza tempo. 

Em seguida, complementa-se 
a análise dos estudantes indicados, 
aplicando-se o instrumento denominado 
Rede de Relacionamiento de Líderes. 
Este instrumento tem a finalidade de 
confirmar os/as estudantes que exercem 
liderança e influencia sobre o grupo. 
(Relato – Educadora de Referência sobre 
aplicação dos instrumentais).
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Utilizando o instrumental da EGO REDE de Maria e Renata, preencheremos a 
matriz da seguinte forma:

As linhas horizontais se 
referem as pessoas que eu 
reconheço, já as colunas 
na vertical se referem as 
pessoas que me reconhecem.

Nomes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total

Paula 01

Xxxxx 02

Sergio 03

Katia 04

Renata 05 * * * * 04

Suely 06

Ray 07

Xxxxx 08

Xxxxx 09

Maria 10 * * * * * 05

Anne 11

Xxxxx 12

Total 02 01 01 01 01 01 02

Fonte: Esquema elaborado pelas instituições executoras do projeto.

Eu reconheço (Ego Rede) 

So
u 

re
co

nh
ec

id
o 

(E
go

 R
ed

e)

a) Maria reconhece:  Paula (01), Sergio (03), Renata (05), Ray (07) e Anne (11).

b) Renata reconhece:  Paula (01), Katia (04), Suely (06) e Anne (11).

Tabela 01

Fonte: Esquema elaborado pelas instituições executoras do projeto.
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Na medida que a matriz for sendo preenchida na horizontal, automaticamente, 
a coluna vertical também é preenchida. A partir deste exemplo, o que é possível 
inferir sobre a matriz de incidência acima?

No exemplo observe que Maria reconhece Renata, porém Renata não a 
reconhece. Graficamente teríamos a seguinte representação:

Quando eu reconheço uma pessoa, significa que ela exerce um poder maior de 
influência sobre mim e quando sou reconhecido quer dizer que exerço um poder 
maior de influência sobre esta pessoa que me reconhece.

Fonte: Esquema elaborado pelas instituições executoras do projeto.
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22 x 21 = 462 pessoas
Número de relações reais = 203
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O total nas linhas horizontais contabilizam as pessoas que eu reconheço. Nas 
colunas verticais o total se refere a quantidade de pessoas que me reconhecem. 

Com o preenchimento da matriz de incidência, é possível também identificar 
se o conjunto de líderes é um grupo de controle (fechado) ou uma rede (aberta), 
isto é, a densidade da rede. Para calcular a densidade da rede precisamos utilizar a 
seguinte fórmula matemática de porcentagem:

Fórmula:

no de relações reais (dividido por) no  de relações possíveis (vezes) 100;
•	 Relações reais = É o número total das relações estabelecidas (soma da quantidade 

de reconhecimentos – coluna vertical) 
•	 Relações possíveis = É o número total de pessoas (vezes) o número total de 

pessoas – 1. Utilizando a tabela 2 usada como exemplo o cálculo seria: 
•	
•	

Critério avaliativo quanto a densidade da rede:  

•	 0 a 30 = Rede frágil 
•	 31 a 70 = Rede aberta
•	 71 a 100 = Grupo de autocontrole

Pode-se avaliar a rede como um todo ou cada nó (pessoa especificamente) 
utilizando esta mesma formula.

Ainda, em perspectiva da promoção do autoconhecimento do grupo de líderes 
de opinião e da identificação de suas representações sociais acerca da escola, indica-
se a aplicação do formulário de valores. A dinâmica sugerida para o Formulário de 
Valores é a seguinte:

Cada líder recebe, preenche individualmente o Formulário de Valores e partilha 
com o coletivo num diálogo orientado para a reflexão acerca dos principais valores 
que orientam cada um dos participantes. As informações levantadas pelo formulário 
de valores contribuirão para a composição do banco de talentos, última atividade 
desta etapa de análise.

O Banco de Talentos 
serve para que, diante de 
uma necessidade de resolução 
de problemas encontrados no 
espaço escolar, o mesmo possa 
ser acionado.

•	 Sendo um grupo de autocontrole é preciso desagregá-lo, inserindo (ou retirando) 
pessoas (nós) na rede de relações da pessoa ou do grupo.

203
462

x 100 = 43,93
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Nome

O que você gosta de fazer?

O que você não gosta de fazer?

Qual é o seu sonho?

Uma palavra que represente o 
sentido da escola

Uma palavra que represente 
o sentido da comunidade do 
entorno /bairro

Formulário de valores

Fonte: Tabela elaborada pelas instituições executoras do projeto.

O trabalho com o grupo de líderes deve promover a integração e olhar crítico frente 
a realidade do ambiente escolar e comunidade. A equipe de coordenação do projeto 
pode fazer uma sondagem quanto aos problemas que afligem o cotidiano escolar e que 
podem se constituir como temas a serem trabalhados com o grupo de líderes.

O que é o banco de talentos?
Relação de talentos e habilidades identificadas durante o processo de identificação dos/
das líderes.  (Ex.: desenho, pintura, dança, esportes, xadrez, matemática, manutenção 
de computador, etc.). Descobrir esses talentos possibilitará que sejam eventualmente 
acessados ao longo da Proposta de Intervenção, além de possibilitar o conhecimento 
das potencialidades de cada participante.

Como estratégia para reforçar uma imagem positiva dos adolescentes e jovens da 
comunidade escolar os talentos podem ser divulgados em um blog ou nas redes sociais! 
Ex.: os desenhos, as pinturas, vídeos com dança, músicas, textos, poesias, fotos tiradas.

SUGESTÃO!
Para esta atividade sugere-se o uso da técnica BRAIN STORM - TEMPESTADE DE IDEIAS.
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O trabalho com os temas desencadeia ações que podem ser desenvolvidas ao 
longo do trabalho paralelamente ao processo de investigação.

Atividades de lazer e socialização com os líderes de opinião

Tema do encontro - Principais problemas da Escola e da Comunidade
O que esperamos: Sondar e refletir com os Líderes de Opinião sobre os principais 

problemas da escola e da comunidade.
Com quem: Líderes de Opinião 
Duração: 1 hora
Como fizemos:
1. Em círculo os participantes são convidados para escreverem em pequenos papéis 

seu nome, ano e sobre o que mais gostam de conversar. Cada um expõe ao grupo suas 
informações e deposita numa cesta única que representará o coração do grupo (10 min). 

2. O grande grupo é dividido em três subgrupos, por números, para que respondam 
às seguintes perguntas: quais os grupos da comunidade que se apresentam como mais 
problemáticos, quais os lugares mais frequentados pelos adolescentes e jovens da 
comunidade, quais os lugares da comunidade considerados perigosos. As respostas para 
cada pergunta são registradas em tarjetas com três cores diferentes, cada cor referente 
a uma pergunta. Poderá se usar quantas tarjetas necessárias para as respostas (25 min). 

3. Todos(as) retornam ao grande grupo e cada subgrupo  apresenta suas respostas, 
seguindo a sequencia das perguntas, ou seja, todos(as) respondem a primeira, depois a 
segunda e, por último, a terceira (15 min). 

5. Avaliação - Dinâmica da batata quente, usando uma bola para cada um 
expressar sua opinião a respeito do encontro (10 min). 

(Relato – Educadora de Referência sobre o trabalho com os líderes de opinião) 

Os jovens ficaram livres para escolherem o lugar que gostariam de ir, alguns foram 
citados e por meio de votação elegeram um espaço. O lugar escolhido foi o SESC Gravatá, 
todos se divertiram e se aproximaram, adquiriram conhecimento sobre plantas e animais. 
Alguns jovens que tinham uma rivalidade acabaram se aproximando e se conhecendo, 
desfazendo assim o conflito que existia entre eles. (Relato – Educador de referência sobre 
passeio educativo com os líderes de opinião)
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História da comunidade escolar e do entorno

Porque a história da comunidade é importante nesse processo?

O SIDIES é um processo 
dinâmico que pode ser 
alimentado constantemente 
pela equipe de líderes. 

As comunidades são como as pessoas, têm histórias. Estas histórias contribuem para o 
condicionamento do seu presente e do seu futuro. Conhecer a história da comunidade 
é importante para entender a origem das dificuldades enfrentadas, as estratégias de 
superação, os recursos disponíveis; pode se entender quais são os processos de crise 
e resiliência, quais são os conflitos de fundo, os atores em jogo e qual jogo estão 
jogando. (Milanese, 2012)

Atividade pedagógica no Parque da Jaqueira situado no Bairro da Jaqueira. O 
Parque é um local público privilegiado, com uma área verde de 70 mil m², diversos 
aparelhos esportivos, culturais e de recreação, situado próximo a comunidade, 
mas que nunca havia sido visitado pela a maioria dos/as estudantes participantes 
do projeto. 

A ação foi importante para redução da violência escolar e comunitária, pois 
promoveu uma integração entre os/as estudantes, contribuindo para socialização do 
grupo e valorização do meio ambiente. Destacamos ainda que este foi um momento 
muito importante para podermos estabelecer uma rotina com os/as jovens. (Relato 
– Educadora de referência sobre passeio educativo com os líderes de opinião)
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Resgate da história/memórias da comunidade

Nesta etapa da Proposta de Intervenção, objetiva-se promover o resgate da 
história da comunidade e da escola a partir das memórias dos atores envolvidos. 

Entre as informações que podem compor a história da comunidade estão: 
primeiros moradores da localidade, ano de fundação da escola, fundadores da 
escola, cenário sociopolítico na época da ocupação do território e da fundação da 
escola e acontecimentos importantes. 

Para coletar e sistematizar a história da comunidade pode-se desenvolver 
atividades como: concurso de contos sobre a história da comunidade, pesquisas, 
entrevistas e atividades culturais. É importante que esse levantamento seja 
feito de forma criativa, com o propósito de sensibilizar e integrar a comunidade 
escolar. 

O resgate da história da 
comunidade pode apresentar 
situações em que a equipe 
também precise sistematizar 
a história de equipamentos, 
patrimônios históricos ou 
moradores que tem influ-
ência direta na história da 
comunidade. 

As visitas à comunidade têm como objetivo o resgate da história e a valorização 
dos talentos. A realização dessa atividade proporcionou aos moradores o conhecimento 
da luta dos moradores mais antigos em prol da melhoria para a população daquela 
localidade. Essa ação é de grande relevância no processo de diagnóstico, uma vez que 
promove a participação e o a reflexão sobre os problemas da comunidade e amplia o 
olhar das pessoas sobre o que já foi feito naquela região, quais os projetos que já foram 
realizados, o que funcionou, quais as dificuldades e os resultados alcançados. (Relato – 
Educadora de referência).

A visita ao Museu da Cidade do Recife com os estudantes da escola proporcionou 
aos estudantes mais conhecimentos sobre como se deu a construção da cidade do Recife. 
Na oportunidade os adolescentes conheceram um museu, subsidiando a construção da 
história da comunidade de Santo Amaro. (Relato – Educadora de referência sobre o 
trabalho com a história da comunidade)
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Sugestão 1 – Realizar um “encontro da memória” com as pessoas mais idosas da 
comunidade para que falem como tudo começou, como era sua vida antes, quais tem 
sido as mudanças mais significativas. Realizar entrevista com alguns deles.
Sugestão 2 – Entrevista com a gestão e funcionários/as mais antigos da escola para 
levantamento da história da escola e de seu patrono. 
Rechear a pesquisa com fotos antigas, documentos entre outras formas de registro. 
Foto do morador mais antigo. Matérias de jornal sobre a escola e a comunidade para 
identificar como a mídia as apresenta. Todo esse material pode ser organizado pelo 
grupo em uma exposição. O material de pesquisa pode ser organizado e entregue a 
escola como uma das produções da Proposta de Intervenção!
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Atividade formativa com aulas teóricas e práticas no uso de instrumentos tecnológicos. 
Essa atividade contribuiu para ação dos líderes na pesquisa sobre a história da comunidade, 
parte integrante do SiDiEs. (Relato – Educadora de referência sobre formação em áudio visual)

No terceiro trimestre de 2014 realizamos uma exposição fotográfica para 
apresentar a história da comunidade. Com essa história valorizamos a sua história, seus 
problemas, seus avanços e organizações sociais, como também a população de uma 
forma geral que é parte determinante de tudo isto. Iremos intensificar estas exposições 
na comunidade para que mais pessoas saibam do projeto, valorizem suas identidades 
e contribuam com as ações. 

Como resultado temos a comunidade escolar sensibilizada quanto a participação 
do trabalho realizado pelos estudantes; autonomia e satisfação por parte dos 
adolescentes e jovens na apresentação dos produtos coletados, reconhecimento dos 
professores quanto a potencialidade dos líderes, moradores sensibilizados e impactados 
ao se reconhecerem nas fotos. (Relato – Educadora de referência sobre o trabalho com 
a história da comunidade) 
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Perfil sociológico da comunidade 

Com a finalidade de caracterizar de forma mais precisa a comunidade onde 
se localiza a escola, orienta-se pesquisar e organizar os dados sociológicos mais 
representativos que permitam melhor dimensioná-la bem como identificar e refletir 
sobre os problemas que enfrenta. 

Atenção para algumas estratégias:
•	 Entrevistas e coleta de dados em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

Posto de Saúde, Prefeitura, Vereadores, Escolas, ONGs, Secretarias Municipais de 
Educação, Saúde, Assistência Social que mantenham serviços na comunidade de 
entorno;

•	 Entrevistas com as famílias;
•	 Pesquisas em fontes oficiais. Exemplo: consulta ao IBGE para dados específicos do 

bairro ou unidades censitárias onde a escola está localizada; 
•	 Pesquisa na internet;
•	 Identificar a rede de serviços e equipamentos existentes na localidade;
•	 Identificar locais de referência (posto de saúde, escolas, creches, clubes, ONGs, 

bares, igrejas, lugares de venda de drogas, ponto de ônibus, mercados, entre outros; 
•	 Envolver professores da escola nos processos de investigação e consulta, 

especialmente os de história e geografia.

As lideranças percorreram a comunidade com a finalidade de registrar imagens 
que representassem da forma mais fiel possível a rotina dos moradores atingindo 
as fontes de renda implementadas na própria comunidade, dentre outros aspectos. 
A atividade foi realizada de maneira satisfatória e no prazo previsto, ficando para 
o próximo momento a seleção das imagens que serão expostas na Escola, numa 
exposição idealizada pelas lideranças.  (Relato – Educadora de referência sobre o 
trabalho com a história da comunidade) 

Na comunidade tem coisas 
boas e ruins, tem bebo, 
tem “noiado”, tem rato, 
tem aviãozinho, tem 
meninas que não se dá 
valor, se veste de modo 
bem extravagante, menina 
sempre engravidando, aqui 
o índice de gravidez na 
adolescência é muito for-
te. Elas estão perdendo 
a adolescência delas, e 
elas, assim, depois tem 
um filho, elas continuam 
nas drogas. (Depoimento 
de adolescente/jovem 
sobre a comunidade)
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Dados Sociológicos
(Exemplos)

Ano e Turma
Dados Coletados

Telefone, E-mail, Facebook
Método utilizado para coleta de 

informação (entrevista, pesquisa na 
internet, ques-tionário)

Número de famílias 
residentes na localidade

Perfil das famílias dos/das 
alunos/as

Sexo e grupos etários 

Tamanho médio das 
famílias

Principais atividades 
econômicas das famílias

Proporção de proveniência 
da Renda das Famílias

Crianças, adolescentes e 
jovens fora da escola?

Taxa de Analfabetismo

Condições de Moradia

Serviços e Equipamentos 
Públicos Disponíveis

Etc.

Fonte: Tabela elaborada pelas instituições executoras do projeto.

Para a sistematização dos dados, utilize a seguinte tabela:

O tráfico de drogas é 
muito grande; o sanea-
mento básico é horrível. 
A rua não é calçada. Só 
tem coisa ruim no bairro 
da gente. (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre 
a comunidade)
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Proponha a construção coletiva do mapa da comunidade!

Como atividade propomos aos líderes de opinião a construção de um mapa da 
comunidade onde está localizada a escola. A ideia era criar um mapa da comunidade mostrando 
como ela era antes e como é hoje, segue abaixo os passos para a execução da ação: 
1. A direção da escola convidou a participar desta atividade os alunos que tem habilidades 
com desenho;
2. O morador antigo que contou a história para os alunos foi convidado para colaborar;
3. Antes da saída houve uma reunião explicativa para os jovens do porquê é importante 
conhecer a história de onde vivem, os benefícios que essa ação traz para toda a comunidade. 
Os alunos aceitaram a proposta com ânimo;
4. O mapa foi elaborado pelos jovens, com desenhos criados por eles de como imaginavam 
que era a comunidade em seu início;
5. No primeiro momento houve a saída a campo com o morador para a visualização da 
comunidade, ele explicava aos jovens o que existia em determinados lugares do bairro e 
estes o imaginavam para assim após colocarem no papel em forma de desenho. (Relato – 
Educadora de referência sobre o trabalho com a história da comunidade)

O leprosário é o lugar 
mais bonito daqui da 
comunidade, o mais assim, 
que tem contato com a 
natureza, várias pessoas 
vão para lá brincar, con-
versar, tem assim grupos 
de jovens que vão para lá 
conversar, aproveitando 
o que tem lá, tem muitas 
pessoas que vão fazer es-
portes lá, vôlei, futebol, 
fazer trabalho debaixo das 
árvores. É um lugar bem 
tranquilo. (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre a 
comunidade)

Sobrevivem dos 
programas sociais: 
Bolsa Família, PETI 
e Programa Pão e 

leite.

Trabalho Formal

Empregadas 
domésticas, vigilantes 

e pedreiros

Aposentadoria

Sobrevivem 
de doação de 

alimentos e roupas.

Desempregados 
(principalmente 

jovens)

Agriculturra: 
plantio de 

macaxeira, feijão e 
batata doce.

Trabalho informal

Venda de dindim, revendedora 
Avon e outras revistas,confecção de 

artesanato, fretes (principalmente 
jovens), transporte alternativos, 
barracas domésticas, catadores 

de materiais recicláveis, extração 
ilegal e venda de madeira (estacas, 

fogueiras, padarias).

Perfil econômico das famílias

Fonte: SIDIES da Comunidade Mario Andreazza – Bayeux/PB (2009).
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Sugestões:  

Desenhe um mapa com os recursos e oportunidades que sua comunidade 
possui. Procure, pense, reflita e desenhe.

Fonte: SIDIES da Comunidade Mario Andreazza – Bayeux/PB (2009).

O tráfico de drogas é 
muito grande; o sanea-
mento básico é horrível. 
A rua não é calçada. Só 
tem coisa ruim no bairro 
da gente. (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre a 
comunidade)

Na nossa comunidade não 
tem muita área de lazer, 
a nossa área de lazer, 
o lugar de ficar com os 
amigos, conversar, é a 
pracinha. Depoimento de 
adolescente/jovem sobre a 
comunidade)
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Fonte: SIDIES da Comunidade Mario Andreazza – Bayeux/PB (2009).

Legenda – Mapa II

E tem alguém no lugar 
onde vocês moram que 
faz alguma coisa boa pela 
comunidade?  Tem. É 
o traficante, ele agora 
está preso. Ele foi dono 
da boca de fumo, daqui 
da comunidade. Ele fazia 
festa, ajudava, dava feira 
básica. Traficante do ca-
ramba! Fazia festa do dia 
das crianças. Ele pintava 
as paredes de branco e 
botava Paz e Alegria. Ele 
conseguiu fazer a violência 
melhorar, por que era 
muito mais violento antes 
dele chegar, a maioria das 
violências acabou com ele, 
aqui tinha muito roubo, 
muito estupro. Quando ele 
veio acalmou mais. Agora 
ele está preso.(Depoimen-
to de adolescente/jovem 
sobre a comunidade)
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Fonte: Registo fotográfico elaborado pelas instituições executoras do projeto.

Assim como a comunidade, é importante caracterizar a escola a partir da coleta 
de dados, inclusive indicadores oficiais da educação, para melhor compreender seu 
perfil e problemática por ela vivenciada.

•	 Perfil dos/as alunos/as: sexo, faixa etária, escolaridade dos pais, composição familiar; 
•	 Taxas de aprovação, reprovação, desistência e distorção idade ano;
•	 Notas do IDEB;
•	 Outros. 
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Sugestões para pesquisa em sites da internet:

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
www.inep.gov.br

Movimento Todos Pela Educação 
www.todospelaeducacao.org.br

Ministério da Educação
www.mec.gov.br

Qedu – Ferramenta para coleta de dados  
http://www.qedu.org.br

Foram realizados 10 encontros com as lideranças para construção da história da 
comunidade e da escola. Num dos encontros de construção da história, as lideranças 
escolheram contar a história através de vídeo, para tanto os encontros seguintes foram 
planejados com foco em filmagem e fotografia. Realizamos também oficina de grafite, 
que junto com intuito de agregarmos mais integrantes ao grupo e de expressar no 
muro da escola o que já havia coletado sobre a história da comunidade durante os 
encontros de lideranças. 

Cada encontro era um momento de nos aproximarmos e conhecermos um 
pouco mais sobre a vida de cada um e cada uma, ainda tivemos a dificuldade de 
realizar as atividades no contra turno, porque eles/as dormem até tarde e não tem 
quem os acordem no horário, pois seus pais estão trabalhando ou não compreendem 
a importância da participação dos adolescentes nesta atividade. Durante os encontros 
inserimos outros adolescentes que não tinham sido indicados anteriormente, pois 
os/as indicados/as não demonstraram interesse em continuar no grupo, diferente de 
outros/as que não haviam sido indicados/as. 

Consideramos que foi de fundamental importância a inserção desses 
adolescentes para a continuidade das atividades do projeto, a energia e a vontade de 
querer fazer, de participar foi motivadora.  (Relato – Educadora de referência sobre a 
construção da história da comunidade).
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Fonte: Produção dos/as alunos/as sobre a História do Bairro

Rede de recursos da escola

Construída a história da comunidade escolar, deve-se avançar no registro de 
sua Rede de Recursos. A Rede de Recursos pode ser explicada como um conjunto 
de atores (pessoas, grupos, instituições ou organizações), e suas conexões, 
potencialmente aliados na implementação da Proposta de Intervenção. 

Os passos do SIDIES não 
precisam ser desenvolvidos 
de forma linear. As ações 
podem ser realizadas de 
forma alternada de acordo 
com o planejamento da equipe 
do projeto. 

Nela se incluem os setores institucionais (setor público), as instituições da sociedade 
civil e os recursos comunitários não enquadrados em entidades institucionalizadas 
(os cidadãos com conhecimento, habilidades, capacidades, vontade e motivação para 
trabalhar de maneira organizada). A construção da rede de recursos comunitários é 
uma proposta que permite passar do estado de potencialidade ao estado de atuação. 
(Milaneses, 2012)
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Qual a diferença 
entre o Banco de 
Talentos e a Rede de 
Recursos da Escola? 
O Banco de Talentos 
estaria mais relaciona-
do as habilidades/ta-
lentos dos estudantes. 
A Rede de Recursos 
da Escola é composta 
pelos equipamentos ou 
moradores da comunida-
de que podem contri-
buir com o trabalho 
no ambiente escolar. 
Exemplo: A equipe do 
PSF pode contribuir 
com o trabalho sobre 
a sexualidade, higiene 
bucal, entre outros 
temas. Reginaldo, 
morador da comunidade 
e professor de judô, 
pode contribuir com o 
trabalho da escola. 

Desde os primeiros contatos com a escola e comunidade, a equipe deve 
registrar os potenciais da rede de recursos à medida que vai tomando conhecimento 
acerca deles. Então, neste momento do trabalho a equipe faz a sistematização dos 
dados obtidos usando a Tabela de registro da rede de recursos da escola:

Identificação do Ator
(Pessoa ou Instituição)

Onde localizar a 
Pessoa ou Instituição

Fonte de 
Informação

Habilidade ou 
Competência

Fonte: Tabela elaborada pelas instituições executoras do projeto

Fonte: Registo fotográfico elaborado pelas instituições 
executoras do projeto.

•	Os relatos de atividades 
desenvolvidas com os líderes 
de opinião para coletar 
dados sobre a história da 
comunidade e da escola, 
como também as estratégias 
usadas para coletar essas 
informações podem ser 
usadas no processo de 
desenvolvimento do SIDIES 
na sua escola. 

•	 As histórias registradas podem 
ser lidas para os líderes de 
opinião como uma estratégia de 
motivação para que busquem a 
história do seu lugar e fortaleçam 
sua identidade com o local onde 
residem. Você também pode 
criar outras estratégias!!!!
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Identificação e análise dos ritos e mitos
Nesta etapa do processo identificamos os mitos e rituais que permeiam o universo 

subjetivo da comunidade escolar. Esta análise permite aprofundar o entendimento 
acerca de significações que permeiam os ideais coletivos da comunidade. 

O SiDiEs não é um 
processo linear, sua 
complexidade é uma 
fonte inesgotável de 
coleta e análise de 
informações. 

Explicitação dos conflitos

 Neste passo se fará a identificação e a análise dos conflitos mais 
representativos, que se apresentam na comunidade escolar entre os diversos atores, 
grupos e os alunos. É importante reconhecer as situações que colocam em condição 
de separação as pessoas e os grupos, como também os atores dentro da escola, 
como também os que têm a habilidade de se converter em agentes de mediação. 

Através de perguntas abertas e exercícios de grupo, e também mediante a 
observação do dia-a-dia na escola, consulte a respeito dos principais conflitos gerados 
em diversos contextos e situações. Para a organização dos conflitos identificados, 
sugere-se a Tabela de explicitação dos conflitos:

•	 Os ritos e mitos trazem em si significados estruturantes da cultura escolar. Ao longo do 
desenvolvimento da Proposta de Intervenção, os mitos e rituais que os reproduzem, 
vão se manifestando espontaneamente através das falas e atitudes. Registre-os e, 
nesta etapa do processo, procure analisá-los com mais profundidade.  

As histórias que contam como essas comunidades nasceram, que celebram aos seus 
fundadores e seus personagens mais significativos, mitos que falam a quem pertence 
um determinado território por exemplo, uma esquina entre duas ruas, ou um terreno 
baldio, etc. Neste sentido os mitos são um grande fator de estabilidade, continuidade e 
persistência. Às vezes são o acervo do qual as representações sociais tiram suas imagens 
e seus valores, seus elementos de ancoragem e objetivação. (Milanese, 2012)
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Conflito (Ordenar 
do que foi mais 

mencionado até o que 
foi menos expressado)

Razões do conflito
Formas de 

solução
Atores envolvidos

Fonte: Tabela elaborada pelas instituições executoras do projeto

No início do projeto, alunos realizaram um trabalho de grafitagem no muro da 
escola, retratando a realidade da comunidade em que estão inseridos e que, até então, 
não havia sido danificado. A referida escola funciona em um prédio alugado à Igreja 
Católica que ocupa o primeiro andar, sendo que a escola fica no térreo. Há pouco tempo 
um novo padre assumiu as tarefas da Igreja e logo tratou de comunicar aos representantes 
da escola que o muro não estava de acordo com os padrões da instituição religiosa.

A gestão da escola tentou explicar ao Padre que o muro tinha sido pintado pelos 
estudantes, que existia um propósito muito forte para aquela pintura e que muitas 
coisas mudaram para melhor na escola desde que eles haviam realizado aquele trabalho. 
Argumentou ainda que antes da grafitagem o muro era utilizado por outras pessoas 
para fazerem pichações o que tornava o espaço muito feio e poluído. O Padre disse-lhe 
que não se preocupasse que a Igreja manteria o espaço limpo e o pintou no mesmo dia.

Os estudantes demonstraram muita frustração com o que estava acontecendo, na 
verdade, eles não conseguiam acreditar que isso tivesse realmente acontecido. Todo o esforço 
deles, toda sensibilidade e criatividade deu espaço para um muro branco, sem identificação 
da escola. O muro passou a ser novamente pichado por estudantes e por outras pessoas e o 
Padre tem cumprido a sua promessa de manter o muro limpo. Mas os jovens continuam com 
a mesma sensação de frustração e tristeza.

Marcamos dois encontros com o Padre e a gestora da escola para tentarmos 
dialogar acerca de tudo que a escola tem vivenciado, no entanto o Padre não compareceu. 
Sabe-se ainda, que uma representação social muito forte existe nesta relação constituída 
entre a igreja e a escola, pois os/as estudantes dizem que o céu fica em cima, onde está 
localizada a igreja, na parte superior do terreno e o inferno embaixo, parte térrea onde 
foi adaptada para funcionar a escola. (Relato – Educadora de Referência) 

Podemos destacar alguns acontecimentos neste trimestre que mudaram e até 
alteraram atividades que o projeto havia planejado e agendado como foi o caso da 
morte de um estudante do turno da manhã que abalou o sossego e a dinâmica da 
escola porque houve luto, cobrança maior à escola por parte dos pais e maior cuidado 
para que os (as) estudantes não estejam foram de sala de aula no seu horário de estudo. 



D
ia

gn
ós

tic
o 

es
tr

at
ég

ic
o

58

Temas relevantes e prognóstico das ações 
já realizadas 
Definição dos temas geradores

A etapa de definição dos temas geradores é um dos momentos decisivos para 
a Proposta de Intervenção. É a partir da identificação e seleção dos temas geradores 
que a estratégia de intervenção será construída e implementada.

Os temas geradores são as situações problemáticas, as necessidades, as dificuldades 
ou os desafios a serem enfrentados, determinados no conjunto da Proposta de Intervenção 
como foco da ação estratégica a ser implementada na comunidade escolar. 

Os líderes de opinião podem 
acionar atores ou institui-
ções que podem contribuir 
no trabalho com os temas. 
Nas experiências em curso, 
sistematizadas neste manual, 
estão sendo desenvolvi-
das por instituições que 
fornecem um aporte teórico 
e formativo no trabalho 
com os temas geradores. E 
no caso de uma escola que 
deseje desenvolver essa 
experiência sem uma institui-
ção parceira? A ideia é que 
recorra a rede de recursos 
quando necessário.

Os conflitos são processos que favorecem a coesão social e a construção da comunidade, 
seu fortalecimento: a condição para que existem maneiras para dar respostas construtivas 
para a comunidade.
Os conflitos criam espaços nos quais é possível criar mudanças, inovar, renovar, modificar.
Os conflitos evidenciam as redes e seus interesses dando a todos a possibilidade de 
introduzir no discurso os interesses de todos.
Os conflitos são uma das principais etapas de cenários da transformação das comunidades: 
ali nascem os mitos e os ritos.
A resolução de conflitos implica a participação ativa de todos os atores de uma 
comunidade; se isso não acontece, os conflitos se convertem em outros conflitos, se 
multiplicam ou fragmentar-se em conflitos menores. 
Os processos de solução de conflitos são oportunidades de transformação estrutural das 
redes de líderes de opinião, aparecem novos líderes e novas relações, e isto tem como 
consequência mudanças nas representações sociais e na vida da comunidade. 
Na solução de conflitos, as comunidades colocam muito de seu ser, de seu saber, de seu fazer, e 
esses “saberes” e “fazeres” podem ser recursos para o tratamento comunitário.  (Milanese, 2012)

Destacamos também que nesse período iniciamos o que chamamos de mediação 
de conflitos solicitado espontaneamente pelas duas escolas e que trata-se de apaziguar 
ou resolver conflitos variados entre os(as) estudantes. São situações que já aconteciam 
nas escolas e que as gestoras passaram a dividir conosco a tentativa de solucionar e/ou 
diminuir os problemas no ambiente escolar, principalmente advindos de assédio moral 
e violências verbal e física.  (Relato – Educadora de Referência)
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São considerados geradores porque têm a função de “fazer pensar”, de planejar algumas 
perguntas que favorecem a construção coletiva do conhecimento da comunidade e por 
meio deste processo a construção de competências e capacidades, de conhecimentos 
necessários para a ação. 
É o componente do SIDIES, através do qual se sistematiza e aprofunda o trabalho de construção 
do conhecimento sobre os desafios, lacunas e necessidades da comunidade. (Milanese, 2012)

Podem ser identificados através da manifestação espontânea dos/das líderes, 
de outros atores ou da sugestão dos membros da equipe a partir de toda observação 
e análise realizada ao longo das atividades da Proposta de Intervenção.

Neste trabalho temos o entendimento que é fundamental a formação política das 
pessoas envolvidas, portanto, intensificar isto a partir dos temas geradores apresentados 
aliados (se estes não forem) com o tema drogas e violência doméstica está sendo o 
nosso foco e persistirá mais fortemente até o final do ano. Iremos também fazer com 
que as duas escolas se integrem mais para que uma ajude a outra nos percalços que 
tiverem. (Relato – Educadora de referência sobre atividade de formação política)

Aplicação do Instrumental de temas geradores 
Aplicamos o instrumental de coleta inicial dos temas geradores, muito embora, 

já tínhamos observado alguns, escutado relatos de professores sobre outros, 
desenvolvemos o trabalho de coleta a partir de duas perguntas: qual o problema da 
escola e a descrição desses problemas. 

Este instrumento aparentemente fácil na cabecinha dos estudantes não foi, 
tivemos que explicar mais de uma vez principalmente a coluna da descrição, pois uma 
característica dos/as adolescentes é de serem bem objetivos, para isso tivemos que 
adaptar com perguntas mais didáticas e dando exemplos. O ruim de dá exemplos é que 
as vezes se limitam. Como entram novas pessoas ao grupo se faz necessário revisitar 
os temas geradores e ampliá-lo inclusive para fazer a eleição dos que iremos focar o 
trabalho. (Relato – Educadora de Referência)
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Resgate e revalidação dos problemas identificados 
junto aos líderes 

Em reunião com os/as líderes de opinião, e a partir de CHUVA DE IDEIAS e 
PERGUNTAS ORIENTADORAS, retoma-se o diálogo sobre os principais problemas 
da comunidade escolar. É importante rememorar o processo já vivenciado com os 
líderes, as observações e os dados já coletados. Todo esse material apresenta pistas 
que podem já indicar temas geradores.

As perguntas também podem abordar as questões que mais incomodam os/as 
alunos/as em seu convívio na escola e na comunidade. É importante analisar e problematizar 
as respostas apresentadas pelos jovens. É importante que o trabalho com os temas possa 
subsidiar a compreensão crítica das situações que acontecem no cotidiano.

Sugestão de perguntas 
orientadoras:
1. Quais são os problemas 
da escola e da comunidade? 
2. O que lhe incomoda/
desagrada na escola e na 
comunidade?

Intervenção sobre as práticas de bullying na escola.
Ao longo das observações feitas na hora do intervalo, percebemos que a prática do 

bullying era bastante intensa, então, conversando com a pessoa de referência da escola 
pensamos em que tipos de ações poderiam ser realizadas para que diminuíssem e até mesmo 
parassem essas práticas. Com isso fizemos o planejamento de oficinas que abordavam o tema.
•	 Inicialmente explicamos através de vídeos e textos o que era bullying;
•	 Com essa explicação, fizemos uma roda de diálogo e questionamos se alguém que 

estava presente sofreu ou presenciou alguma prática de bullying;
•	 Foram identificados vários casos de alunos que sofrem esse tipo de violência;
•	 Através desses diagnósticos foram realizadas oficinas educativas sobre os tipos de 

bullying, que medidas preventivas devem ser tomadas para quem sofre esse tipo 
de violência, quais as sequelas físicas e psicológicas na vida das pessoas que são 
vítimas e as consequências para quem pratica;

•	 No penúltimo dia os jovens formaram grupos e fizeram encenações sobre o bullying, 
um dos jovens gravou em forma de vídeo todas as apresentações e editou, fazendo 
um vídeo sobre o tema, colocando em prática o que aprenderam com as oficinas;

•	 No último dia os jovens assistiram o vídeo das apresentações. 
No decorrer em que as oficinas aconteciam a prática do bullying diminuiu 

bastante e os alunos passaram a falar para outros jovens a importância de saber como 
agir quando presenciarem ou sofrerem a violência, bem como, o número de denúncias 
referente a esse tema que aumentaram.

Observação: Com o pedido da gestão da Escola as intervenções sobre o Bullying tiveram 
continuidade no ano início de 2014, tendo em vista os resultados obtidos no ano anterior e 
a quantidade de alunos novatos que entraram na escola. (Relato – Educadora de Referência)
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Procedem-se à organização e análise dos problemas a partir da quantidade de 
menções e da razão do problema na visão dos/das líderes, utilizando o quadro abaixo:

Alguns problemas citados podem estar relacionados a questões estruturais 
que se referem a ausência de políticas públicas ou problemas com a gestão 
escolar, política municipal ou estadual. Recomendamos que essas questões não 
ganhem centralidade no projeto de intervenção. Ações podem ser pensadas 
como estratégias para incidir frente a essas questões, como abaixo assinado, 
mobilizações e ações políticas.

Conflito (Ordenar 
do que foi mais 

mencionado até o que 
foi menos expressado)

Razões do conflito
Formas de 

solução
Atores envolvidos

Fonte: Tabela elaborada pelas instituições executoras do projeto

Quadro de análise dos problemas da comunidade escolar

Fonte: Esquema elaborado pelas instituições executoras do projeto.
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No levantamento acima a falta dos ventiladores, livros e bebedouro, como 
também a questão da limpeza da escola, foram os temas mais citados. Percebemos 
pelos problemas elencados que os/as alunos/as são vítimas de uma realidade de 
negação de direitos o que também se constitui como uma violência. 

Para a elaboração da proposta de intervenção recomenda-se uma análise 
crítica dos temas e um reordenamento dos problemas. Estabelecida a hierarquia dos 
problemas com base na quantidade de menções, parte-se para a eleição daqueles 
que serão objetos da proposta de intervenção na comunidade escolar. 

Deve-se estabelecer os temas considerados como prioridade para o grupo 
lembrando que estes se desdobrarão em ações interventivas. Este é um momento sensível 
de negociação e acordo entre os/as líderes. Promova rodas de diálogo e negociação.

•	 Em se tratando de Proposta de Intervenção voltada ao enfrentamento da problemática 
da violência na comunidade escolar, procure reforçar junto aos líderes a importância 
de eleger temas que tem capacidade de influenciar positivamente nos níveis de 
violência vivenciados na escola e no seu entorno. 

Atividade - Oficina de produção de vídeo 
Tema – Cuidar do espaço escolar 

As oficinas têm dois objetivos 
específicos, um para cada escola. Na 
primeira escola a oficina de produção 
de vídeo é uma atividade do plano de 
intervenção, destas surgirão perspectivas 
de trabalho com os temas geradores 
identificados durante a aplicação do 
SIDIES. Na segunda escola é uma atividade 
mobilizadora para atrair os estudantes, 
bem como contribuir com os passos do 
SIDIES. (Relato – educadora de referência)

Link - www.youtube.com/watch?v=LotD3xdJv-8
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Identificação e análise das representações sociais sobre 
os temas geradores 

Cada tema eleito como prioridade, traz em si um conjunto de significados e 
valores, consolidados em níveis individuais e coletivos, capazes de explicá-lo como 
situação a ser enfrentada. 

A partir das razões explicitadas deve-se promover um ambiente de reflexão 
sobre cada um dos temas eleitos como geradores, onde suas representações 
sociais se manifestem e sejam percebidas pelo grupo.

Provocar a reflexão dos/das líderes sobre os aspectos negativos e positivos 
de cada um dos temas, pode ser um bom exercício de identificação e análise das 
representações assim como de reforço e desconstrução de ideais pré-concebidos.

Trabalho com temas geradores  
Sabendo que o tema gerador da escola são as drogas, algumas medidas de 

intervenção foram iniciadas.

•	 A escola entrou em contato com os usuários que, inclusive são ex-alunos, com o 
objetivo de criar laços com estes. Com isso, foram marcadas algumas reuniões;

•	 Na primeira reunião somente um deles estava presente, mas a mesma foi bastante 
produtiva por conta das informações adquiridas em uma conversa simples e pelos 
laços de confiança que começaram a se solidificar;

•	 Um desses jovens tem habilidade com desenhos, foi feito um convite a este para que 
desenhasse algo relacionado a escola e esporte para a camisa dos Jogos da Amizade;

•	 Outro jovem tem habilidades com Judô, a este foi feito o convite de ministrar 
oficinas de Judô com os alunos da escola;

•	 Na segunda reunião, cinco jovens compareceram;
•	 Foi feito um convite a um desses jovens que tem habilidade com grafitagem que 

criasse um desenho e grafitasse um dos muros da escola;
•	 Foi feito o convite a este jovem de ministrar uma oficina de grafitagem com alguns 

alunos da escola.
•	 Na atividade da grafitagem, foi solicitada a presença do morador da comunidade (o 

mesmo que contou a história para os alunos), para a desconstrução de um conflito 
existente entre este e os jovens. No processo o morador elogiou por ter gostado da 
obra e até ajudou em alguns momentos. (Relato – educadora de referência)
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MOSAICO DAS IMPRESSÕES DOS LÍDERES DE OPINIÃO SOBRE OS PROJETOS, 
PROGAMAS OU ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA COMUNIDADE

“Segundo 
os relatos, a 
população desta 
área é totalmente 
desamparada, pois 
nem os agentes de 
saúde entram na 
comunidade para 
realizar o trabalho.”

“Quanto ao 
desemprego, 
nenhuma ação 
de capacitação e 
qualificação é feita 
para os jovens, tendo 
estes que ir para João 
Pessoa em busca de 
oportunidades sendo 
que as empresas 
exigem experiência.”

“Nas aulas de 
ciências os 
temas: drogas e 
alcoolismo são 
debatidos na escola, 
mas segundo a 
professora  Gorete, 
da forma como 
é feito não gera 
resultados.”

“Foi socializado 
também por Marilene, 
que através da 
fundação Margarida 
Maria Alves , uma 
reunião está marcada 
com as mulheres da 
comunidade , para 
aprender a fazer sabão 
ecológico a partir do 
óleo usado em casa.”

“Uma dificuldade 
para os jovens é a 
discriminação por 
parte da sociedade 
principalmente 
com os que usam 
drogas, pois há 
negligência, dos 
próprios pais que 
acham que é um 
caso perdido.”

“Quanto ao problema 
da violência, a 
professora disse 
que a única ação 
que ela conhece é a 
criação do regimento 
escolar, que  trata 
de questões de 
comportamento e 
disciplina dentro da 
escola.”

“Seu José 
Gonçalves, diz que a 
ação deve começar 
com as crianças, já 
Marilene, diz que 
a televisão é um 
meio que induz a 
violência.”

“Marilene através da 
Fundação Margarida 
Maria Alves, realizou 
panfletagem  e 
conversava com as 
pessoas na tentativa de 
conscientizá-las, mas 
algumas vezes não era 
bem recebida.”

“As pessoas têm 
medo de falar 
dos problemas 
mais graves, como 
por exemplo, a 
existência de bocas 
de fumo, por causa 
da impunidade e 
medo de represália 
dos traficantes, 
pois não tem 
segurança para 
quem denuncia.”

“Quanto ao 
problema do lixo 
que também está 
relacionado com 
a falta de infra-
estrutura, existem 
ruas onde o carro 
não entra como 
também existe a falta 
de conscientização 
da população.”

“Segundo Sérgio, 
muitas igrejas 
existem, mas na 
verdade a um 
confronto entre elas 
desestimulando a 
população a seguir 
alguma. De acordo 
com Marilene, 
as pessoas que 
frequentam as 
igrejas da área 
geralmente são de 
outros lugares.”

“Quando  questionados 
quanto aos mitos e 
rituais da comunidade, 
o que deu para 
compreender foi que 
um dos rituais seria a 
vizinhança conversando 
na porta, com as 
famílias reunidas 
cotidianamente. Com 
relação à religiosidade, 
disseram que muitos 
não têm religião.”

Fonte: SIDIES da Comunidade Mario Andreazza - Bayeux/PB (2009)
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Levantamento dos projetos anteriores ou em 
andamento na escola e comunidade do entorno

Identificados e analisados os temas geradores, consulta-se aos líderes de 
opinião e outros membros da comunidade escolar, sobre quais projetos ou ações 
foram realizados anteriormente, ou estão em andamento na escola e na comunidade 
do entorno, voltados ao enfrentamento destes temas:

Cada pessoa consultada cita ações desenvolvidos em relação a cada tema 
e expressa sua opinião a respeito. As informações relatadas serão registradas na 
tabela abaixo:

Tema Gerador

Projeto ou ação 
desenvolvida na 

comunidade escolar 
ou do entorno

Ator que realizou ou 
realiza

Opinião sobre o que 
foi ou está sendo 

feito

Fonte: Guia de trabalho. Centro de Tratamento Comunitário Brasil. 

Tabela dos projetos anteriores ou em andamento 
na comunidade escolar ou do entorno
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Projeto ou ação 
desenvolvida na 

comunidade escolar 
e do entorno

Ator que 
realizou ou 

realiza
Público-alvo

O que foi 
feito?

Deu certo ou deu 
errado? Por quê?

Fonte: Guia de trabalho. Centro de Tratamento Comunitário Brasil. 

TABELA DOS SUCESSOS E FRACASSOS

A partir dos projetos mencionados na atividade anterior, propõe-se o 
seguinte exercício coletivo:

Análise dos sucessos e fracassos

A análise de êxitos e fracassos, antecede a definição das ações a serem 
implementadas e por esse motivo é uma etapa extremamente relevante da Proposta 
de Intervenção.

Na medida em que se avaliam os aspectos favoráveis e desfavoráveis acerca 
de iniciativas anteriores, se identificam os fatores de erro e acerto e, ao desenhar e 
propor uma nova ação, eles certamente serão levados em consideração. 

Esta reflexão é importante também porque apoia a identificação dos 
segmentos atuantes na comunidade escolar, os atores sociais e institucionais que 
estão promovendo estas ações, seus valores e interesses.

Ao avaliar medidas anteriores, automaticamente trata-se de estabelecer quais 
são as ações que seria oportuno implementar, e quais são as suas probabilidades 
de êxito.
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Implementação e construção da estratégia
Definidos os temas geradores que desencadearão as ações interventivas no 

ambiente escolar chegamos ao momento de construir a estratégia definindo junto 
aos líderes de opinião quais serão as ações desenvolvidas na escola. 

Nesta etapa da Proposta de Intervenção é imprescindível relembrar todo o 
caminho percorrido e revisitar todas as informações produzidas até a definição dos 
temas geradores e dos atores da ação.

É importante, neste processo, que os dados sejam lidos por todos e validados 
por cada um. Retomar as interconexões entre os dados sobre a escola e a estratégia. 
Anote as frases textuais, como as pessoas se expressam a respeito dos temas 
tratados, dos problemas da escola. 

Registro e análise das mudanças verificadas 

Registre frases e observações. Identifique se existe mudança nos discursos 
das pessoas, alguém achou que o primeiro problema identificado não era agora o 
problema mais importante? Por quê? Surgiram novos problemas? Quais foram os 
questionamentos das pessoas? 

Registro das observações e mudanças

Fonte: Esquema elaborado pelas instituições executoras do projeto

Registro de frases

Fonte: Esquema elaborado pelas instituições executoras do projeto

Promova a realização de uma exposição com as informações produzidas. Exponha tudo numa 
linha do tempo! Convide os diversos atores da comunidade escolar a visitar a exposição.
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A análise destes registros permitirá retomar todos os elementos trabalhados 
no processo e comparar com os novos elementos achados. Há necessidade de revisar 
as ações desenvolvidas, as mudanças na linguagem, nos conflitos, nas relações entre 
os atores, na rede de líderes de opinião e nas redes subjetivas, nos vínculos para ir 
propondo ações. 

Levantamento de propostas de projetos 

Analisados e identificados os novos elementos, promova atividade com 
os/as líderes com a finalidade de definir as ações que deveriam ser realizadas 
e suas opiniões em termos de eficácia para cada uma delas. A partir dos 
temas geradores e atores da ação, anteriormente definidos, e dos novos 
elementos verificados, proponha um diálogo sobre as possíveis ações a serem 
implementadas. 

Use o quadro das possíveis ações a serem implementadas:

Ação a ser desenvolvida Público-alvo
Justificativa

Por que a ação é 
importante?

Fonte: Esquema elaborado pelas instituições executoras do projeto
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Ofereça ao grupo de líderes um instrumento para a elaboração do projeto que 
permita a organização e visualização das atividades, a divisão de tempo e tarefas e a 
verificação periódica dos efeitos e resultados alcançados. Opte por um instrumento 
simplificado que use linguagem e formatos acessíveis aos estudantes.

Elaboração da estratégia de intervenção 

Estabelecida a relação das possíveis ações, parte-se para a opção daquelas que 
serão objetos da Proposta de Intervenção dos/das líderes de opinião na comunidade 
escolar. Deve-se estabelecer as ações consideradas prioridades para o grupo. 

Este momento compreende esforços de negociação e acordo entre os/as 
líderes. Promova rodas de diálogo e negociação. Apoie o processo de grupo com 
dados e reflexões. Ajude-os a estabelecer critérios de importância e viabilidade. 

Atenção!
Lembre aos líderes sobre o foco no enfrentamento da violência na comunidade escolar, 
porém, deixe o grupo decidir sobre sua ação prioritária!



Im
pl

em
en

ta
çã

o 
e 

co
ns

tr
uç

ão
 d

a 
es

tr
at

ég
ia

73

Tome como ponto de partida a resposta as seguintes perguntas orientadoras:

1.  Qual o nome do projeto?
2.  Onde ela vai acontecer?
3.  Quem é o público alvo?
4.  Quando inicia e quando termina?
5.  Qual problema ela vai enfrentar?
6.  Por que o projeto é importante?
7.  Quais serão os parceiros do projeto?
8.  Quais os materiais, equipamentos, espaços, etc. serão necessários?
9.  Quem será o responsável pelas atividades?
10.  Como medir se o projeto está dando certo?

Mobilize os recursos e apoios necessários! Parta para a ação!

RECOMENDAÇÕES FINAIS 
Promova espaços permanentes de monitoramento e avaliação do projeto! Registre 
todas as mudanças ocorridas! Reinicie o Ciclo da Proposta de Intervenção quantas vezes 
possíveis e necessárias!



Lições aprendidas
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Lições aprendidas 
Durante o curso dessa caminhada aprendemos muitas lições que desejamos 

partilhar com vocês! 
O Termo de Referência, enquanto documento que firma o compromisso entre 

escola e instituição, cumpriu seu papel na dinâmica do projeto. As instituições fazem 
menção a esse instrumento e a disponibilidade das escolas em aceitar o que está 
proposto no mesmo. Avaliamos que a utilização desse documento deve se incorporar 
ao processo metodológico e que, mesmo não tendo validade legal, se constitui como 
estratégia de aproximação e estabelecimento da parceria com a escola. 

Considerando que estamos apresentando uma proposta de intervenção, é 
possível atuar em um contexto de alta complexidade (não estamos nos referindo 
a dificuldades relacionadas a infraestrutura)? É possível atuar em uma escola onde 
os problemas de gestão ou de organização interna da escola não contribuem para o 
desenvolvimento da proposta?  Esses questionamentos devem nortear a avaliação 
quanto a viabilidade de permanência do projeto em uma determinada escola. 

Uma das instituições vivenciou no primeiro semestre de 2013 um contexto de 
muita desorganização interna na escola em que estavam atuando. A escola passou 
por uma intervenção e a direção foi substituída devido as muitas irregularidades 
identificadas pela Secretaria de Educação dentre estes uma gestão centralizadora 
que não estabelecia diálogo com a comunidade escolar; contexto de muitas faltas 
do corpo docente e negação dos direitos dos estudantes entre outras questões 
administrativas que se constituem como entraves ao desenvolvimento da proposta 
e construção de um modelo de intervenção. 

Neste sentido, quais os sinais de alerta que devem ser considerados, por parte das 
instituições, na decisão de mudar o contexto de atuação? A demora na tomada dessa 
decisão pode vir a comprometer o desenvolvimento das metas estabelecidas pelo projeto. 

Outro ponto a ser destacado é a falta de compreensão quanto aos objetivos 
do projeto.  Entender que não temos uma proposta pronta a apresentar a escola. A 
dinâmica consiste em construir uma ação juntamente com os alunos na perspectiva 

A rotatividade dos educadores de referência que atuam no projeto, como também dos 
coordenadores, se constitui como um elemento de dificuldade. Esse aspecto reforça a 
importância de estabelecer um fio condutor ao processo formativo dentro da instituição 
garantindo assim que a eventual saída de um membro não venha desestruturar as ações 
do projeto em curso. 

Esse projeto foi vida! 
Mostrou que a gente tinha 
que valorizar o que a 
gente tem. (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre o 
projeto)

O projeto dá uma nova vi-
são. A gente começa a ver 
as coisas de outra forma. 
Aprende a dar valor as 
coisas aqui na escola, não 
bagunçar, conservar os 
materiais. (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre o 
projeto)
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do protagonismo. Essa condição gera insegurança e, em alguns casos, imobiliza a 
ação. É preciso desconstruir a lógica de levar um produto pronto a ser desenvolvido 
pela escola.  

Dentro do espaço escolar a dinâmica de atuação é diversa, cada unidade é 
um universo. A convivência com os atores da escola, a compreensão da dinâmica 
escolar (que é única e não pode ser transplantada) são processos que vão delineando 
as formas de atuação: o turno para melhor atuação, os horários e possibilidades de 
encontro com os estudantes, os espaços que podem ser explorados, o fortalecimento 
da relação com o gestor, com os professores, funcionário e alunos, enfim a 
compreensão dessa dinâmica só é possível a partir de uma convivência dentro do 
espaço escolar. 

No entanto, o fortalecimento desses processos só vai acontecer se os 
educadores de referência estiverem inseridos na escola. A presença do educador 
de referência não deve estar restrita aos momentos de atuação com os estudantes. 
É preciso observar, articular ações, contatos, vínculos. O projeto exige um tempo 
para convivência no espaço de atuação. Estar mais tempo na escola, mais tempo 
dedicado ao projeto, significa mais tempo para se dedicar as questões do projeto e 
qualificação da ação. 

Outra lição aprendida é que pautar as ações no espaço escolar considerando 
o tempo do intervalo é inviável. Inclusive, algumas escolas parceiras não possuem 
intervalo. O ideal também não é tirar o aluno da sala de aula. No entanto, observamos 
que os parceiros vão encontrando estratégias para driblar essas dificuldades, 
encontrando brechas. 

Considerar, de imediato, o trabalho no contra turno sem conhecer a realidade 
dos estudantes, também se apresenta como encaminhamento complicado, pois 
pelos relatos apresentados, os jovens tem outras demandas no contra turno: escolas 
de tempo integral; cursos, atividades extra e questões familiares (cuidar de irmãos 
mais novos) aparecem como impedimento as atividades no contra turno.  Essa 
relação é uma conquista e um desafio ao educador de referência. 

Com relação ao SIDIES, é preciso quebrar a lógica linear de desenvolvimento do 
diagnóstico; compreender que várias atividades podem ser encaminhadas ao mesmo 
tempo e que a intervenção não está atrelada a nenhum passo do diagnóstico. Ela 
pode ir acontecendo à medida que as ações vão sendo desenvolvidas. O SIDIES é um 
processo de pesquisa ação. Assim, o papel do educador de referência é de articulador 
dos processos dentro do espaço escolar. É preciso pensar estratégias para envolver os 
professores no processo de coleta de dados. 

Eu não tinha aproximação 
com ninguém da escola, 
não falava com ninguém, 
muito mal, eu passava, 
olhava, mas agora que 
que estou no projeto falo 
com todo mundo da escola, 
quando o pessoal tem 
alguma dúvida eu tento 
solucionar os problemas, 
estou tentando ajudar 
qualquer pessoa, com 
um pouco de experiência 
que eu tenho. Eu tento 
ajudar. (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre 
o projeto)
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No geral, o projeto foi apresentado ao grupo de professores em um espaço 
curto de tempo negociado com a gestão escolar. A receptividade tem sido positiva 
tanto por parte da gestão como por parte do corpo docente. No entanto, alguns 
aspectos precisam ser refletidos: o apoio desejado da escola ao projeto não deve 
se resumir a disponibilidade do espaço físico para realização das atividades; como 
também o apoio do professor não deve se resumir a liberação do aluno da sua aula. 
Esse apoio precisa ser construindo e se constituir de forma mais orgânica. 

No início, a falta de compreensão por parte da escola, da gestão e dos 
professores é comum, já que partimos de uma lógica diferente do habitual (não 
estamos levando algo pronto para ser desenvolvido, vamos construir com os 
estudantes). No entanto, no decorrer do processo é preciso garantir estratégias de 
divulgação das ações realizadas na dinâmica escolar. As atividades do projeto devem 
se constituir organicamente nos processos de comunicação. Gestão, professores, 
funcionários e estudantes precisam estar a par das atividades desenvolvidas e seus 
resultados. É preciso planejar estratégias criativas de socializam das informações. 

Também é um momento oportuno de trabalhar as representações 
sociais com relação à comunidade. A mobilização dos alunos para buscarem 
informações em espaços públicos da comunidade também é destaque no 
desenvolvimento do SIDIES. O desafio para todos é como pensar uma forma 
criativa de apresentar esses dados para comunidade? Como fazer desse 
processo de coleta de dados uma possibilidade de articulação com o contexto 
em que a escola está inserida? 

As estratégias utilizadas para levantamento dos líderes de opinião dentro 
do espaço escolar devem ser planejadas. Essa é uma etapa crucial do diagnóstico. 
Recomendamos que o levantamento dos líderes seja realizado entre os estudantes, 
como também entre os funcionários e professores. A pergunta que será utilizada 
para levantamento das indicações deve ser planejada considerando as distorções 
que pode acarretar ao processo. Uma pergunta mal formulada pode comprometer 
todo levantamento e indicações. 

A sugestão é que também seja pensada uma estratégia para levantamento dos 
professores de referência entre os estudantes, pois estes profissionais têm grande 
influência sobre os alunos e podem ser peças chave no desenvolvimento do processo.  

O levantamento da história da comunidade e da escola é uma oportunidade de estar 
em articulação com a comunidade, com as famílias dos estudantes e com o território 
em que a escola está inserida. 

O projeto tem me dado, 
mais ousadia, para falar na 
frente de qualquer pessoa. 
O projeto também nos dá 
a oportunidade de conhecer 
outras pessoas, que acabam 
tendo a mesma ideia que 
você, entendeu? Isso é 
bacana! (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre o 
projeto)
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São realizados encontros semanais de formação com esses estudantes em alguns 

casos fora do espaço escolar. Inclusive, em alguns casos, os grupos apresentam resistência 
em receber novos integrantes, situação que foi trabalhada pelas educadoras de referência. 

Nesse aspecto, a lógica de atendimento ainda permanece frente a compreensão 
de atuação enquanto minoria ativa dentro do espaço escolar mobilizando os demais 
estudantes. Na escola os grupos estão mais em evidência do que o processo em si. 
Existe uma confusão muito grande quanto ao entendimento do trabalho com os 
líderes de opinião. Como articular esses líderes para uma ação proativa dentro do 
espaço escolar e na comunidade? 

Fica claro a importância de incentivar os adolescentes a serem propositivos. 
O objetivo do projeto é que eles atuem dentro do espaço escolar, se organizando 
coletivamente. Essas práticas vão sendo incorporadas e à medida que estão em outros 
espaços, eles atuam de forma proativa. Um ponto importante identificado no tocante 
ao trabalho com os líderes de opinião são as relações interpessoais, pois os mesmos 
não compreendem o diálogo como uma possibilidade de comunicação com seus pares. 
As relações entre os estudantes são pautadas pelo desrespeito, xingamentos, termos 
depreciativos, bullying. Esse é um grande desafio a ser enfrentado pelo projeto. 

Construir outras possibilidades de convivência entre os estudantes é um 
desafio ao projeto e ações podem ser pensadas a partir dos líderes de opinião. Os 
educadores relatam as mudanças já ocorridas nas relações interpessoais entre 
os líderes de opinião e apresentam essas mudanças como um avanço, mas como 
extrapolar essas mudanças para os demais estudantes da escola? 

É preciso reforçar a compreensão de que o objetivo do projeto não é dar destaque e 
evidência a um grupo de estudantes dentro do espaço escolar. Os líderes são pares 
no contexto escolar. Todas os educadores de referência demonstraram uma certa 
dificuldade na compreensão desse aspecto. A compreensão que fica é que a indicação 
foi feita para participarem de um grupo. 

Pensar em formas e estratégias para dar mais voz e vez aos estudantes dentro do 
espaço escolar também se constitui como um desafio ao projeto. Nesse aspecto, é 
nítida a diferença entre a visão que os estudantes têm da escola da visão institucional 
apresentada pelo gestor.  

O projeto é bom, por 
que além da gente 
conhecer novos lugares, 
novas pessoas, a gente 
conversa sobre assuntos, 
que normalmente não 
são tocados, como abuso 
sexual, violência, drogas, 
exploração, são assuntos 
que a gente não escuta, 
não sabe o significado, e 
aqui a gente conversa, vê 
filme, debate, entende, 
vê como a gente pode 
ajudar.  (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre 
o projeto)
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Como articular espaços de participação para os estudantes dentro da gestão 
escolar? Como estreitar o diálogo entre os estudantes e a gestão na condução e 
resolução dos conflitos? A ausência do intervalo nas escolas se constitui como um 
castigo que veio punir comportamentos violentos. Qual a opinião dos estudantes 
sobre isso? Que encaminhamentos os estudantes teriam para essa situação? 
Como articular dentro do espaço escolar ações que visem o protagonismo dos 
estudantes? Essa questão da ausência do intervalo se constitui como um grande 
desafio ao projeto. 

A quantidade de líderes mobilizados também é muito diversa. Algumas escolas 
estão com grupos muito grandes (45 alunos) outras com um número reduzido (12 
alunos). Destacamos a necessidade de estar atualizando esse processo, considerar 
que a medida que os alunos avançam para o 9º ano, a participação no ano seguinte 
fica comprometida, pois o mesmo deixará a escola. Como articular essa rotatividade 
que consiste também na desistência de alguns que, por algum motivo, não se 
identificam com o processo? 

No tocante a estratégia de atuação junto aos líderes de opinião está centrada 
em encontros, reuniões, eventos políticos externos a dinâmica da escola. A falta 
de clareza de como encaminhar esse processo com os líderes faz com que os 
educadores de referência deixem passar oportunidades ricas de intervenção, 
atuação e articulação dos líderes como uma minoria ativa dentro do espaço escolar. 

A falta de clareza com relação à condução do trabalho com os líderes se traduz 
na falta de compreensão de como articular uma minoria ativa. O que seria uma 
minoria ativa e como isso se constitui no espaço escolar. 

Falta um levantamento do perfil desses líderes. Quantos participam do Programa 
Mais Educação e no contra turno estão na escola? O Programa Mais Educação 
apontado por algumas instituições como um entrave, se constitui, na perspectiva da 
assessoria como uma excelente oportunidade de articulação com o projeto. Como 
recomendação ao processo metodológico avaliamos que seria importante pensar uma 
estratégia de acompanhamento desses líderes, registrando mais sistematicamente 
informações quanto ao seu desenvolvimento durante o processo de intervenção. 
Precisamos pensar conjuntamente como encaminhar essa proposta. 

Pelos relatos, a representação social negativa que a gestão, os professores, os 
funcionários têm dos alunos precisa ser trabalhada com muita ênfase. A ausência do 
intervalo como uma atitude de punição demonstra essa representação. Os alunos 
são violentos é assim que os atores do espaço escolar percebem os estudantes. 
Faltam estratégias pensadas e planejadas para desconstruir essas representações e 
evidenciar o processo criativo e potencialmente participativo dos jovens. 

Os educadores de referência citaram a construção do Banco de Talentos como 
uma etapa do SIDIES. No entanto, essa estratégia não vem sendo explorada. Os 
talentos não estão sendo articulados, explorados de forma satisfatória. Incentivar 
a partilha dos saberes no ambiente escolar num clima de cooperação e coletividade 

Nos ajuda muito em questão 
de brigas, pois aqui na 
escola tinha muita e assim 
foi ajudando, acho que foi 
mês passado uma menina 
e um menino brigaram na 
minha sala, se fosse antes 
eu ia deixar, né? Ai, eu 
peguei o menino conversei, 
fui devagarzinho falei com 
ele, falei com ela, pediram 
desculpa e hoje tão bem. 
(Depoimento de adolescen-
te/jovem sobre o projeto)
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se constitui como uma estratégia para tratar as relações interpessoais, valorizar a 
autoestima e ressaltar o potencial dos jovens. Exemplo: quem sabe grafitagem pode 
ensinar a quem tem o desejo de aprender. 

É preciso sensibilidade e abertura a escuta atenta nessa etapa do SIDIES. No geral, 
os temas trabalhados têm sido norteados por datas significativas aos marcos políticos 
de atuação das instituições. O trabalho com os temas geradores e as estratégias de 
levantamento ainda precisam ser consolidadas dentro do processo metodológico. 

No geral, percebemos que o projeto vem ocupando um espaço social dentro da 
escola, isso é muito positivo. Esse lugar vem contribuir com a compreensão de que o 
projeto não é só mais uma que vem se juntar a dinâmica escolar, mas que visa contribuir 
com o projeto pedagógico da escola. É compreensível que as escolas, inicialmente, 
tenham uma visão passiva com relação à proposta, pois estão habituadas a receberem 
propostas prontas que vem para serem executadas. O desafio é descontruir 
essa perspectiva e não querer transplantar a dinâmica da instituição ao trabalho 
desenvolvido na escola. Estamos trabalhando na construção de uma proposta.  

Identificamos que os líderes de opinião estão sendo inseridos nas atividades 
realizadas pela instituição, inclusive atividades formativas, realizando intercâmbio 
e troca de experiência com adolescentes que participam de outros projetos das 
instituições. Existe uma preocupação válida por parte dos educadores de referência 
de trabalhar a formação política dos adolescentes.  

No entanto, o desafio é pensar as ações de intervenção no espaço escolar 
com o objetivo de dirimir os problemas identificados no processo de diagnóstico. 
Equilibrar o que é específico da instituição e o que é a demanda do trabalho com os 
líderes. Cuidar para que as demandas da instituição não suprimam as possibilidades 
que podem surgir do trabalho com os líderes. 

É preciso cuidar e avaliar constantemente a relação com a escola. Esse processo 
continuo de avaliação vem embasar encaminhamentos necessários, caso se perceba 
que existe algum desgaste nesta relação. Estar atento as expectativas da escola 
com relação ao projeto. Articular as atividades do projeto com outras atividades já 
desenvolvidas no espaço escolar, tendo cuidado para não sobrepor ações. Potencializar 
ações já realizadas e para isso é necessário conhecer a dinâmica da escola para se 

Os temas geradores devem nortear as ações. Esses temas devem ser levantados junto aos 
estudantes. É preciso planejar estratégias criativas de levantamento dos temas junto ao 
grupo de líderes. Esse levantamento também poderia ocorrer em uma perspectiva mais 
geral sem estar atrelada ao grupo de líderes, mas envolvendo mais estudantes da escola. 

A violência não leva a 
nada! É com isso que 
nós estamos trabalhando 
para diminuir esse índice 
de violência aqui dentro 
da escola. Antes era 
bem diferente, o projeto 
chegou na escola e fez a 
diferença, essa diferença 
a gente vem sentindo, a 
diminuição dos apelidos, 
das agressões verbais, 
das agressões físicas. 
(Depoimento de ado-
lescente/jovem sobre o 
projeto)
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inserir em momentos oportunos (Feira de Conhecimentos, Semana da Consciência 
Negra, Mostra Cultural) que tragam viabilidade aos objetivos do projeto. 

É preciso estar atento as reuniões com pais e mestres como um espaço de 
articulação com a comunidade. Como sensibilizar e promover a participação dos 
pais nas ações do projeto? 

O cotidiano da escola vai apresentar situações limites de violência que não 
teremos condições de resolver. Se estão atreladas aos alunos a escuta é possível, 
o aconselhamento ou até a mediação junto a direção na perspectiva de resolução 
do conflito. Nosso olhar precisa ser diferenciado. No entanto, nesta correlação de 
forças o aluno é sempre o lado mais fraco e deve receber o nosso apoio. 

Avaliamos que o contato com professores, funcionários e gestão precisa ser 
intensificado e as oportunidades aproveitadas. Deve-se fazer um levantamento 
junto aos alunos da escola sobre quais os professores são mais influentes entre os 
alunos, pois, geralmente, os professores que possuem uma prática mais significativa 
têm mais influência entre os alunos e podem ser agentes de mudança no processo 
de tratamento comunitário. A ideia é potencializar ações que esses atores já 
desenvolvem articulando o projeto ao currículo desenvolvido pela escola. 

Não perder oportunidades com relação ao contato com os professores e pessoas de 
referência na escola que podem contribuir para o desenvolvimento das ações. Explorar 
a colaboração dos atores sociais que apresentam disponibilidade em contribuir com as 
ações do projeto aproveitando as oportunidades de firmar parceria com esses atores. 
Neste sentido, é importante que o educador tenha um perfil de articulador das ações no 
espaço escolar, sua função não é de tarefeiro que está na escola para desenvolver algo, 
mas para articular as situações que o próprio ambiente oferece. 

Explorar as possibilidades que a escola pode oferecer ao projeto. Nós estamos disponíveis 
ao tempo da escola, a relação contrária, dificilmente irá ocorrer. Como estamos nos 
relacionando com um ator externo (escola) que tem uma dinâmica própria, específica, 
é preciso repensar nossa ação. Que outras ações estão acontecendo na escola? Nesse 
movimento de avaliar constantemente a relação com a escola, cuidar para que a parceria 
não se resuma a disponibilidade do espaço físico. 

O projeto tem trazido aqui 
para escola, muitas coisas 
boas como a redução da 
violência, isso é um ponto 
forte, em questão de come-
morar as coisas aqui, que 
aqui não tinha, era muito 
difícil a gente conseguir 
fazer uma festa, como a de 
Hallowen que a gente fez 
aqui na escola, eu acho que 
nunca teve. (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre o 
projeto)

O projeto podia ter mais 
oficinas de fotografia.  O 
projeto poderia trabalhar 
bullying, preconceito, ra-
cismo e homofobia. (Depoi-
mento de adolescente/jovem 
sobre o projeto)
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Avaliar constantemente em que medida os professores estão articulados com 
o processo organicamente. No resgate da história da comunidade é possível fazer 
um gancho com os professores de história, geografia e língua portuguesa. Essa 
atividade pode estar totalmente inserida na dinâmica escolar. A sensibilização dos 
professores com relação ao projeto é um passo importante, mesmo que não seja 
possível atingir todos, mas também é possível criar uma minoria ativa com esse 
grupo de atores sociais. 

Uma das instituições citou uma atividade realizada pela escola onde os 
professores caminharam pela comunidade junto com os alunos e ressaltaram a 
importância dessa atividade para que os professores tivessem conhecimento da 
realidade onde vivem os alunos.  

No geral, os gestores apresentam uma boa aceitação da proposta, mesmo sem 
uma compreensão muito clara de como se dará o processo. Avaliamos que neste 
momento inicial a credibilidade da instituição contribui para o clima de confiança e 
expectativas com relação ao projeto. 

No geral, as instituições tiveram abertura por parte da escola para apresentar 
o projeto para o grupo de professores. Mesmo sendo em um espaço curto de tempo 
avaliamos que essa oportunidade dada foi positiva. Algumas escolas atendidas não 
possuem intervalo o que reduz as oportunidades de acesso ao corpo docente para 
estabelecer as parcerias necessárias. 

Os eventos que fazem parte do calendário escolar devem ser explorados na 
dinâmica do projeto, pois são espaços de visibilidade e possibilidades de articulação 
com o corpo docente; é preciso se inserir nas oportunidades na escola vai oferecendo.  
Como por exemplo citamos a feira de conhecimentos como uma possibilidade de 
apresentar as ações do projeto para comunidade escolar. 

As instituições não citaram o Conselho Escolar como espaço da gestão 
democrática na escola. Esses espaços existem? Os alunos têm representação nesses 
espaços? Os estudantes sabem como funciona o Conselho Escolar? Essa ausência só 
reforça a reflexão de que os alunos não têm participação nas decisões encaminhadas 
pela escola. 

Na festa do Hallowen, 
os professores ficaram 
impactados, não estavam 
acreditando que ia dar 
certo aquilo que a gente 
fez aqui, muitos pro-
fessores elogiaram. A 
gente conseguiu fazer, 
por que os professores 
não acreditavam que os 
alunos daqui, tinham a 
possibilidade de fazer 
uma festa dessa sem 
bagunçar. (Depoimento de 
adolescente/jovem sobre 
o projeto)
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Registro e sistematização 

Esse foi um ponto crucial identificado no decorrer da experiência: a dificuldade de 
sistematizar o processo que estão desenvolvendo; dificuldade de compreender que o 
SIDIES não é apenas uma sequência de passos. É uma proposta de pesquisa ação onde a 
leitura dos dados já deve apresentar possibilidades de encaminhamento. Os dados vão 
demonstrando o que pode ser feito, são indicadores de como seguir, o que seguir o que 
fazer. O desafio é como ler as informações? Como analisar criticamente os dados? 

Como os instrumentais estão sendo interpretados? Qual a relação dos 
instrumentais? Os instrumentais não têm vida própria. São estratégias de coleta de 
dados. O principal é o que vou fazer com os dados. Qual a conexão de uma etapa com 
a outra? Os dados coletados são o ponto de partida para o trabalho de intervenção, 
os dados direcionam as ações. Ao apresentar esses dados pensar uma estratégia que 
valorize os dados coletados e que traga um retorno para escola quanto as ações que estão 
sendo desenvolvidas como também de compreensão do processo em desenvolvimento.  

Fica clara a importância de incentivar os adolescentes a serem propositivos. 
O objetivo do projeto é que eles atuem dentro do espaço escolar, organizando-se 
coletivamente e que essas práticas extrapolem os muros da escola. Percebemos que 
em cada escola o projeto ocupa um espaço social significativo, seja pela credibilidade 
das ações que vem desenvolvendo, seja pela circunstância da conjuntura externa 
que valoriza as ações de protagonismos desenvolvidas pelas unidades de ensino no 
processo avaliativo da gestão. 

Avançamos também na compreensão de que é preciso quebrar a lógica linear 
de desenvolvimento do diagnóstico, compreendendo que várias atividades podem 
ser encaminhadas ao mesmo tempo e que a intervenção não está atrelada a nenhum 
passo do diagnóstico. No entanto, se este processo não estiver atrelado a uma 
sistematização das ações e reflexão sobre a prática podemos chegar ao ativismo e 
nos perdemos dentro da dinâmica escolar que é complexa.  Neste ponto precisamos 
aperfeiçoar nossa prática. 

É importante que os alunos sejam envolvidos no processo de coleta de dados 
e sistematização das informações, neste sentido, os líderes de opinião são agentes de 
pesquisa. Os passos do SIDIES estão imbricados, têm uma relação. É preciso ter um 
tempo dedicado a sistematização e organização dos dados, pois é uma ação crucial 
para o desenvolvimento do projeto. Essa construção vai se constituir como memória 
para a instituição escolar. 

Antes do projeto a gente 
não tinha o espaço, nós não 
tínhamos a credibilidade de 
fazer. Nós não tínhamos a 
credibilidade, nem a opor-
tunidade de fazer, por que 
não se tinha o controle, 
nem segurança, por conta 
da violência que era muito 
alta aqui, e agora com 
esse projeto vem mudando 
muita coisa. (Depoimento 
de adolescente/jovem 
sobre o projeto)

A questão de poder 
coordenar algo, é muito 
bom, e eu digo por que 
eu amo ficar à frente 
das coisas, eu me sinto 
bem, e o projeto deixa 
a gente tomar a frente 
das coisas que a gente 
gosta, sempre tem aquela 
democracia. (Depoimento 
de adolescente/jovem 
sobre o projeto)
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A garantia de estratégias de divulgação das ações realizadas de forma criativa, 
envolvendo toda comunidade escolar, de forma que todos estejam a par das 
atividades realizadas ainda se constitui como um desafio.  

Como recomendação, avaliamos que seria importante pensar uma estratégia de 
acompanhamento desses líderes, registrando mais sistematicamente informações 
quanto ao seu desenvolvimento durante o processo de intervenção. 

Avançamos no tocante as estratégias desenvolvidas para dar voz e vez aos 
estudantes dentro do espaço escolar. Como também na realização de ações que 
venham desestabilizar as representações sociais negativas da gestão, corpo docente 
e funcionários para com os alunos. Dar oportunidade para que os alunos sejam 
protagonistas no ambiente escolar é uma ação estratégica neste aspecto.

Percebemos também que os adolescentes que participam mais diretamente 
das atividades estão construindo uma representação social como minoria ativa, 
pois foi comum nas entrevistas os adolescentes mencionarem que era importante 
desenvolver ações em que pudessem ser agentes de transformação junto a outros 
jovens ou que pudessem repassar para outras unidades a experiência que estão 
vivenciando. 

Boas práticas  

Neste tópico relacionamos boas práticas que se constituem como ações 
realizadas que trouxeram impacto ao desenvolvimento do projeto como também 
sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas em contextos de atuação: 

• Oficina de vídeo como um canal que pode viabilizar atividades para 
desconstruir a representação social por parte dos alunos usando a 
linguagem do vídeo e fotografia para que os alunos produzam algo e 
possam socializar no espaço escolar;   

• Organização de exposições como uma estratégia de conseguir mobilizar 
o ambiente escolar para as ações do projeto e fortalecer as relações do 
projeto; 

• Potencializar ações já desenvolvidas pela escola e ações de professores 
que são referência para os alunos; 

• Oficina de grafitagem como estratégia de mobilização dos estudantes. Em 
um dos contextos, a finalização da oficina foi a grafitagem do muro da escola 
contando a história da comunidade. Essa ação causou grande impacto 
na gestão da escola, professores e alunos. Contribuiu com o processo de 
desconstrução da representação social (a atividade não foi pensada por 
parte das educadoras com essa finalidade) da direção e professores com 
relação aos alunos e despertou o desejo de alguns jovens de se inserir mais 
ativamente nas atividades do projeto; 

E o que a gente aprende 
aqui pode passar para 
outras pessoas. Tipo mul-
tiplicando. A gente faz 
bastante amizade, conhece 
bastante gente. (Depoi-
mento de adolescente/
jovem sobre o projeto)

O racismo está muito 
grande apesar que o povo 
tem se superado, mas 
ainda é muito grande, é 
uma questão que agente 
deveria muito abordar no 
projeto, para conscien-
tizar as pessoas que isso 
não é legal.  (Depoimen-
to de adolescente/jovem 
sobre o projeto)
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• Apresentar a história da comunidade na reunião de pais e mestres; usar 
o recurso do vídeo e da fotografia para registro dessas informações e 
organização de uma memória escolar;  

• Oficina de fanzine como uma estratégia de socialização das atividades 
desenvolvidas juntos aos demais estudantes da escola;

•  Participação em atividades que são marcos no ambiente escolar como 
reunião de pais e mestres, primeiro dia de aula, planejamento, entre outros; 

•  Aproveitar as oportunidades que a escola oferece (diretora que deseja 
desenvolver uma atividade de mobilização dos ex-alunos), Programa Mais 
Educação, Projeto da Horta Orgânica, Caminhada da Juventude;

•  Atividades de aconselhamento e escuta com os estudantes.  

Para você ver como a 
escola mudou para melhor, 
por que tem dias que a 
gente sai daqui oito horas 
da noite. Eu só não durmo 
aqui por que minha mãe não 
deixa, mas se não fosse 
eu dormia. Antigamente 
minha mãe achava estranho 
pensava que eu estava 
mentindo, achava que eu 
estava no meio da rua, a 
maioria do meu tempo da 
minha vida esse ano foi aqui 
na escola. Escola casa, 
casa escola. (Depoimento 
de adolescente/jovem sobre 
o projeto)
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Relação dos/as alunos/as (líderes) por Instituição: 

• CÁRITAS REGIONAL NORDESTE II – CB NE II 
1. Alessandra Lays Costa Maciel da Silva 
2. Alexsandro Paulo de Souza Júnior
3. Alicia Vitória da Silva 
4. Ana Beatriz Oliveira da Costa
5. Carlos Eduardo Monteiro da Silva
6. Daniella Carneiro Machado 
7. Djenifer Carolayne Silva de Moura  
8. Gisely Dayane Costa P. da Silva  
9. Gislayne Gabriela Monteiro
10. Gleibson Ramos da Silva Júnior
11. Hortência Alves Nascimento 
12. João Caetano dos Santos Neto 
13. João Victor Ramos da Silva
14. Kamilla Dayane Gondin de Melo 
15. Karla Vitória Monteiro da Silva
16. Lorena Beatriz Moura de Melo 
17. Lucas Roberto Rodrigues Gomes 
18. Luciana Vitória da Silva Viana 
19. Luciano Gabriel Santos Pereira 
20. Maisa Emilly Rodrigues Silva
21. Maria Beatriz da Silva Regueira 
22. Maria Clara Liberato Gomes de Oliveira
23. Maria Eduarda Blanques Real
24. Maria Eduarda Souza da Silva 
25. Maria Eduarda Souza Figueroa
26. Maria Emilly Barros de Almeida 
27. Mariana Berenice K. N. Paixão 
28. Mariana Esmeralda Dias dos Santos 
29. Matheus Alves de Barros
30. Mayra A. Santana da Silva
31. Rafaela Batista da Silva 
32. Sabrina Suany Antunes Costa 
33. Samara Júlia Gomes dos Santos   
34. Tales Anderson Ferreira Costa
35. Thaylla Rayssa Batista de França 
36. Vagner Willames Santos Barbosa
37. Victor Duarte da Silva 
38. Vinícios da Silva
39. Wendel J. de Lima
40. Yasmin Silva de Oliveira 
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• COLETIVO MULHER VIDA – CMV 
1. Adriana Mello de Oliveira 
2. Adrielle Inocêncio da Silva 
3. Alexander Philippi S. da Silva 
4. Alexsandro dos S. Moto
5. Ana Kaylane Maria da Silva Lima  
6. Ana Kethilen Francisca da Silva 
7. Andresa Micherlayne Monteiro Santos 
8. Atalia Thayllane Barbosa Rodrigues 
9. Bruna Nunes Silva
10. Carlos Eduardo da Silva Junior 
11. Caroline Cassiane da Silva
12. Ellen Kamily da Silva
13. Evely Maria da Silva Santos 
14. Fernanda Priscila da Silva 
15. Gabriela Francisca de Souza 
16. Gleyce Kelly da silva 
17. Guilherme Alves de Lima Oliveira 
18. Guilherme Fernandes da Silva 
19. Ingrid Carolini da Silva Olegário 
20. João Victor Coelho
21. Joaquim Victor Oliveira da Silva Santos  
22. José Victor Mendes de Oliveira 
23. Larissa André Rodrigues da Silva  
24. Madyson Leandro Alves Barbosa da Silva
25. Maria Isabella da Silva
26. Maria Vitoria da Silva Pereira
27. Natally Sara Oliveira da Silva Santos
28. Natasha Mirtes O. Nascimento Souza 
29. Nathalia Silva Santos Pessoa
30. Ranielly Dayanny Santana da Silva
31. Rebeca Karina Queiroz da Paixão 
32. Stefane da Silva Costa 
33. Stefany Samara C. Assis 
34. Tiago de Souza Ramos
35. Vitoria Maria de Oliveira 

• GRUPO ADOLESCER – SAÚDE EDUCAÇÃO E CIDADANIA 
1. Alessandro Carneiro
2. Alex Pereira de Farias 
3. Alexandre Carneiro Batista
4. André Felipe dos Santos Moura
5. Ane Mayra 
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6. Arthur do Nascimento Silva
7. Caio Silva de Morais
8. Camila Sergiane Santos da Silva 
9. Carla Juliane da Silva
10. Carol Santos E Lima 
11. Debora Maria
12. Epifânio Vitor Barbosa da Silva
13. Igor Ferreira da Silva
14. Jamiliane Marques de Souza 
15. Jefferson Tiago 
16. Joao Victor da Silva
17. Jovania Silva dos Santos
18. Juliana Kelly Feitosa 
19. Júlio Ronald Barbosa da Silva
20. Kassandra Tainá de Souza
21. Keven José Alves da Silva 
22. Lailiane Maria do Nascimento
23. Lidiane Matias de Santana
24. Lucas Fabrício Freitas
25. Marcela Rebeca
26. Maria Flábian Cricya Ventura Xavier 
27. Naely Lucas
28. Poliane Raquel Oliveira de Moura 
29. Roberto Ryan
30. Thaiany Pereira de Lemos 
31. Thays Emmilly B. Alves
32. Thiago José Ramos da Hora
33. Thyago Carlos Moura da Silva 
34. Vinicius da Silva Alves
35. Vinicius de Oliveira
36. Weligton Bandeira
37. Yasmin Carla da Silva 

• SERVIÇO PASTORAL DOS MIGRANTES DO NORDESTE – SPM/NE
1. Adriano Guilherme
2. Aline Fernandes Xavier
3. Athirson Caio R. da Silva
4. Beatriz Nascimento da Silva
5. Bruna Silva
6. Cinthia Kênia S. da Silva
7. Edilma dos Santos Silva
8. Ellen Barbosa Silva
9. Elton da Silva Pereira



Li
çõ

es
 a

pr
en

di
da

s

90

10. Erick Francisco Pereira Leite
11. Erika Marques de Souza 
12. Evelyn Gomes
13. Felipe Jamilton
14. Felipe Silva
15. Glysmo Araújo 
16. Iana Barreto Cabral
17. Icaro Barreto Cabral
18. Iruan Jones Silva
19. Jailma Camilla C. Freire
20. Jair Glécio dos Santos Silva
21. Jayana Bandeira
22. João Paulo B. de Lima
23. José Henrique Alves
24. Joselito Filho da Silva Nunes
25. Josivan Schnayder
26. Karolyne Lima Ferreira
27. Ketyane da Costa
28. Larissa Mendes
29. Letícia Martins de Souza
30. Luana de Lima Silva
31. Maria Eduarda
32. Natalia dos Santos Silva
33. Paula Alexandra Soares
34. Paulo Guilherme
35. Rilani Silva
36. Vanessa Lima
37. Vitor da Silva Oliveira
38. Warlley da C. Melo
39. Yaritza Andreyna C. Silva
40. Yasmin Bianca

                                                       

• GRUPOS RUAS E PRAÇAS
1. Gleibson Robson da Silva Lima 
2. Luís Henrique Martins da Silva 
3. Pedro Augusto Martins da Silva 
4. Rebeca Rosendo da Silva 
5. Maria Marcela Bezerra 
6. Matheus Seabra 
7. Thúlio Rafael do Espirito Santo 
8. João Victor Fortunato 
9. Fabio Wigson Andrade Simplício 
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10. Geovana Letícia Santos silva 
11. Hisly Debora Ferreira 
12. Barbara Leticia Sales da Silva 
13. Marcone Souza Neves 
14. Thiago Azevedo 
15. Drielly Julia Augusto Rosendo 
16. Maria Rafaelle de Lima
17. Camila Rafaelle de Lima
18. Joyce Maria Alves
19. Ana Beatriz Barbosa de Araújo
20. Pedro Gomes de Souza Neto
21. Wenny Mirelle
22. Evenny Joyce Pessoa
23. Yasmim Ariane de Lima
24. Bernardo Cândido
25. Jaylane Andrade de Lira
26. Kethelly Fernandes de Andrade
27. Tainá Maria Gomes Siqueira
28. Esllany Ferreira
29. Ingrid Evelin Prazeres de Lima
30. Lucas Luiz Gomes Xavier
31. Michaelly Eduarda Marques 
32. Clara Virginia Pereira 
33. Fernanda Leticia da Silva 
34. Werica Monique da Silva
35. Patrick Fernando Tavares da Silva 
36. Arlan José Gonçalves 
37. Júlio Cesár da Silva 
38. Antônio Costa dos Santos 
39. Iaristisa Victório Araújo
40. Diogenes Dias dos Santos 
41. Nilma Barbosa da Silva 
42. Danilo Guilherme de Souza 
43. Lenin Stalin M. da Silva
44. Bruce Dickinson 
45. Vitor Hugo Silva dos Santos 
46. Kevin Ferreira da Paixão
47. Ozéias Gomes da Silva Junior 
48. Rebeca Vitória Arruda da Silva 
49. Ezequiel Arruda da Silva
50. Polyana Mercês Ferreira
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