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RESUMO 

Esta pesquisa tem o propósito de identificar em que medida é possível afirmar que as 

estratégias utilizadas, no “Projeto de Inclusão Interdisciplinar: Cidadão de Verdade”, 

contribuíram para os resultados alcançados e até que ponto um projeto interdisciplinar atende 

às necessidades biopsicossociais de alunos em situação de vulnerabilidade social. O programa  

destinado a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio da Escola da 

Comunidade, projeto social da Fundação Visconde de Porto Seguro foi desenvolvido ao longo 

de quatro anos por meio de atividades interdisciplinares idealizadas por alunos, professores, 

coordenadores, diretores com apoio de voluntários e teve como objetivo o desenvolvimento do 

conhecimento, da autonomia, da cidadania, da cultura, do espírito cooperativo, da ampliação 

do poder argumentativo e do universo digital dos alunos. O projeto foi didaticamente 

documentado e os relatos de professores e alunos foram registrados durante todo o processo, 

com o rigor que o registro exige. A Escola da Comunidade é um projeto social criado há 51 

anos, com a função de atender egressos de escolas públicas da favela de Paraisópolis e/ou em 

situação de vulnerabilidade social, e sua prática pedagógica utiliza-se das técnicas da 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) estabelecidas por Bender e Interdisciplinaridade 

sob a luz dos princípios teóricos de Ivani Catarina Fazenda. A pesquisa qualitativa buscou 

estudar o caso da Escola da Comunidade, a partir dos registros coletados na análise documental 

e revisão bibliográfica em FAZENDA, BENDER, DIMENSTEIN, dentre outros. O estudo 

realizado apontou que um projeto interdisciplinar pode contribuir de forma significativa para a 

plena formação humana. Ao buscar as teorias relacionadas com a prática, encontraram-se 

aspectos aplicáveis a todas as áreas da base curricular do Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio. 

 

Palavras-chave: Currículo, Interdisciplinaridade, Projeto e Cidadania  

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to identify the extent to which it is possible to affirm that the 

strategies used in the “Interdisciplinary Inclusion Project: Citizen of Truth” contributed to the 

results achieved, and to what extent an interdisciplinary project meets the biopsychosocial 

needs of students in situation of social vulnerability. The program, aimed at students of the 9th 

year of elementary and of high school of the Community School, a social project of the Visconde 

de Porto Seguro Foundation, and developed over four years through interdisciplinary activities, 

had as its objectives the development of the students' knowledge, autonomy, citizenship, 

culture, cooperative spirit, thus broadening their argumentative power and digital universe. The 

project was documented and the reports of teachers and students were recorded throughout the 

process with the rigor required by the registry. The Community School is a social project 

created 51 years ago, with the aim of catering for either public school graduates from the 

Paraisópolis shanty town (favela) or those in a situation of social vulnerability. Their 

pedagogical practice is based on the techniques of Project-Based Learning (PBL), established 

by Bender, and carried out in the light of Ivani Catarina Fazenda's theoretical principles of 

interdisciplinarity. The qualitative research sought to study the case of the Community School, 

from the data collected in the documentary analysis and bibliographic review in FAZENDA, 

BENDER, DIMENSTEIN, among others. The study pointed out that an interdisciplinary 

project can contribute significantly to one's full human development. In seeking the theories 

related to the practice, aspects applicable to all areas of the curricular base of Elementary School 

II and High School were found. 

 

Keywords: Curriculum, Interdisciplinarity, Project and Citizenship.  
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PREFÁCIO 

 

Sim, a humanidade viveu no ano zero um momento de grandes mensagens, com o 

cristianismo, o budismo, a filosofia grega ou o hinduísmo, dentre outras. Porém, como afirmou 

Jesus no cristianismo, “os antigos diziam olho por olho e dente por dente, eu vos digo: amai o 

inimigo...”. Na época era muito difícil entender tal mensagem, dado que a maior parte da 

humanidade era ainda muito infantil, “presa ao olho por olho”. Tanto assim que a principal 

Igreja, que veio do cristianismo, que foi a Católica, promoveu inquisições, cruzadas e mesmo 

queimou o “inimigo” na fogueira... Não por mal, mas porque os próprios religiosos ainda eram 

também, na sua maioria, pertencentes à infância da humanidade, sendo difícil, “amar o 

inimigo”... Somente após a explosão da bomba atômica, em 1945, é que vamos ter o início da 

maturidade do Ser Humano. Vão surgir pela primeira vez as ONGS, Jung na psicologia vai 

sustentar a relevância da inclusão do ego com o self e Einstein, dentre outros, anunciará a 

“religiosidade do Universo”. Estou fazendo tal percurso em minha manifestação, porque não 

tenho dúvidas, que a Escola gerada na favela de Paraisópolis, pelo Porto Seguro, que é o objeto 

de seu trabalho, é exatamente fruto de tal transformação na consciência do Ser Humano. 

Curiosamente, no mesmo ano da bomba atômica, como referido, vão acontecer mais 

alguns episódios que trago aqui a sua reflexão, quais sejam: o surgimento neste mesmo ano de 

1945 de documentos numa gruta do Egito, escondidos para não serem queimados, que são os 

documentos conhecidos como de “Nag Hamadi”, que trazem uma nova visão para a 

interpretação da mensagem vinda do cristianismo. Por outro lado, vamos ter neste ano também 

a queda dos grandes ditadores, como Hitler, dentre outros. Teremos ainda, o surgimento da 

ONU, que vai buscar a defesa dos Direitos Humanos e vamos ter na Igreja um primeiro Papa, 

que foi João XXIII, buscando uma visão ecumênica para a religião, hoje ampliada com o atual 

Papa Francisco.  

Estou trazendo tal reflexão porque não tenho dúvida que a Escola objeto de seu trabalho 

traz todos os sinais de uma nova Educação nascida neste momento de superação dos momentos 

ainda adolescentes da humanidade.  

Na página 91 de sua dissertação está anotado que seu trabalho na Escola “pretendeu 

reforçar os 4 pilares expressos pela Unesco: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver e aprender a ser”. Tais pilares vindos da Unesco vêm exatamente indicar o novo momento 

da história da humanidade, com a superação de uma sociedade marcada por Reis absolutos, 

fruto de famílias de “sangue azul” ou ainda Ditadores, sendo tal realidade o contraste com tudo 

que você trouxe como iniciativas para a Escola situada em seu trabalho. Trata-se daquilo que 



 

 

 

Dimenstein denomina em seu livro da superação do “Cidadão de Papel” para um Cidadão de 

Verdade! Chega de “sangue azul”, de nazismo, fachismo, getulismo, peronismo e assim vai... 

Na página 90 você deixa bem clara tal situação quando afirma o “surgimento” do aluno 

autônomo! Sim, Rachel, a liberdade é o ponto fundamental do “despertar” de um novo Ser 

Humano buscado pela Escola trazida em sua reflexão! As vivências interdisciplinares ali 

referidas são exatamente fruto de tal autonomia quando o Ser Humano “acorda” para a Unidade 

da Vida! Nessa mesma página 90 você vai anotar a superação da fragmentação do saber! Não 

tenho qualquer dúvida da relevância de seu trabalho e da importância de sua publicação como 

marco do momento que estamos vivendo!    

Os problemas que ainda vivemos como, dentre outros, a miséria de tantos começam a 

ser resolvidos e a publicação de seu trabalho irá ajudar muito o enfrentamento de problemas 

como esse. É fruto daquilo que Paulo Freire chamava de conscientização do mundo vida que 

habitamos! 

Parabéns a você e sua orientadora pela reflexão profunda trazida em seu trabalho. Ruy 

 

Prof. Dr. Ruy Cezar do Espírito Santo 

 

 

Prof. Dr. Ruy Cezar do Espírito Santo 

Doutor em Filosofia da Educação pela Unicamp Universidade 

Estadual de Campinas. 

Mestre em Educação pela PUC - Pontifícia Universidade Católica. 

Bacharel em Ciências e Sociais pela USP – Universidade de São 

Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante das transformações que ocorrem no mundo contemporâneo e a velocidade com 

que as situações de modo geral se modificam, como preconizado já em muitos pensadores do 

nosso tempo, vivemos no mundo em constante mudanças e na era das incertezas. Nesse 

contexto encontrar estratégias que despertem o interesse pelo aprender não é tarefa fácil para 

educadores, e esse quadro torna-se ainda mais complexo quando se trata de alunos que vivem 

em situação de vulnerabilidade social. 

Ao assumir a gestão da Escola da Comunidade, um projeto social da Fundação Visconde 

de Porto Seguro, que atende alunos da favela de Paraisópolis, percebi que precisávamos cuidar 

não só do despertar nos alunos o desejo de aprender os conteúdos essenciais, mas também dos 

aspectos emocionais. Observava que os alunos não se sentiam pertencentes à instituição e, até 

mesmo aqueles professores mais comprometidos, não demonstravam empatia com este perfil 

de alunos, o que contribuía de certa forma para os baixos resultados escolares. 

Diante dos primeiros desafios me perguntava sobre qual seria o caminho para a 

mudança. Enquanto atuava como professora, sempre me questionei sobre o real aprendizado 

dos alunos em salas de aulas tradicionais. Seriam os conteúdos relevantes e contextualizados? 

Seriam compatíveis com as necessidades da sociedade do século XXI? 

Quando comecei a trabalhar com os alunos da favela de Paraisópolis essas questões 

passaram a ser ainda mais significativas. Os alunos que vivem uma situação de vulnerabilidade 

social, com recursos econômicos e culturais limitados aprendem da mesma maneira que os 

alunos mais privilegiados socialmente? Na gestão dessa escola indagava-me sobre qual era o 

perfil desse aluno? E dessa comunidade? Tantas inquietações serviram como estímulo em busca 

de novos caminhos. 

A equipe pedagógica poderia elaborar estratégias de aprendizagem que levassem a uma 

maior participação do aluno, considerando seus valores, melhorando o repertório cultural, 

levando ao aprendizado dos conteúdos como uma forma mais significativa, considerando-se a 

realidade em que vivem? Poderíamos trazer a vida desses alunos para a sala de aula, e utilizá-

la como forma positiva de interação com o aprendizado? 

Diante dessas indagações foi importante o apoio da equipe para repensar nossas ações, 

porém foi fundamental o fato de estar inserida num projeto social de uma Fundação, com mais 

de um século de existência, comprometida com a mudança daquela realidade. 
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Em 1878, uma comunidade de alemães residentes no Brasil cria uma associação que 

funda a Escola Alemã, posteriormente denominada Colégio Visconde de Porto Seguro. Alguns 

anos depois a associação converte-se em fundação. Na década de 1960 o diretor do colégio 

passa a questionar a situação de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e 

econômica, especialmente, na região central da cidade de São Paulo, onde se situava 

inicialmente a escola, e decide intervir nesse quadro. A Fundação Visconde de Porto Seguro 

apoia, então a iniciativa e assume o compromisso de desenvolver atividades educacionais, 

sociais, culturais também para alunos bolsistas de baixa renda. 

A proposta dessa entidade é promover aos alunos advindos da favela as mesmas 

oportunidades intelectuais dos provenientes de classes sociais mais favorecidas, e neste sentido 

está em consonância com o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, no qual se registra que 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Amparada pela filosofia dessa instituição, havia motivação suficiente para refletir sobre 

o que poderíamos fazer, eu, como gestora juntamente com a equipe pedagógica, para que os 

alunos desenvolvessem habilidades, tais como a responsabilidade, a empatia, a cooperação, a 

argumentação, o pensamento crítico e criativo, a comunicação, indo além do aprendizado dos 

conteúdos essenciais, com a ampliação do repertório cultural e digital, aspectos da formação 

tão importantes para a sobrevivência e o pleno desempenho diante dos desafios da sociedade 

contemporânea. 

Até que ponto um projeto possibilitaria a melhoria em algumas dessas questões?  

Foram muitas idas e vindas a congressos e a outras instituições, no Brasil, como por 

exemplo a visita ao Projeto Axé, em Salvador, na Bahia, e no exterior, as escolas da região rural 

de One Hundred Mile House, no Canadá, nas quais os alunos estudavam em contêineres, por 

isso chamadas aqui no Brasil de “escolas de lata”. Partia sempre em busca de uma possível 

solução para minhas inquietações. 

Da participação em um desses congressos surgiu o desejo de desenvolvermos uma ação 

pedagógica focada em projetos multidisciplinares e, posteriormente, interdisciplinares. Foi a 

partir desse desejo que foi implementando na escola o Projeto de Inclusão Interdisciplinar 

Cidadão de Verdade. A experiência vivida no desenvolvimento desse projeto me levou a 

acreditar na possibilidade de uma educação que fizesse sentido para esses alunos. O projeto 

desenvolvido contemplou o exercício da cidadania como reflexão, estudo e vivência com vistas 



17 

 

 

a um indivíduo mais crítico e humano que pudesse multiplicar seus conhecimentos na solução 

de problemas da comunidade. 

Esta pesquisa tem o propósito de identificar em que medida é possível afirmar que as 

estratégias utilizadas no “Projeto de Inclusão Interdisciplinar: Cidadão de Verdade” atendem 

as necessidades biopsicossociais dos alunos em situação de vulnerabilidade social.  

O projeto destinado a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio da 

Escola da Comunidade, iniciado em 2007, foi desenvolvido ao longo de quatro anos por meio 

de atividades interdisciplinares idealizadas por alunos, professores, coordenadores, diretores 

com apoio de voluntários. Os principais objetivos estabelecidos foram aprendizados referentes 

a conteúdos essenciais, cidadania, cultura, espírito cooperativo, da ampliação do poder 

argumentativo e do universo digital dos alunos. 

Durante o desenvolvimento do projeto, as ações realizadas foram cuidadosamente 

documentadas em pastas arquivo, registrando os momentos mais significativos de cada etapa. 

Nelas constam fotos, vídeos, publicações em jornais e blogs, registros das atividades e 

depoimentos dos alunos e profissionais envolvidos.  

A partir da memória do projeto, foi realizada pesquisa qualitativa com técnicas de 

análise documental. Ao revisitar os arquivos, considerando o foco da pesquisa e a riqueza do 

material produzido foi necessária a seleção de algumas atividades para estudo e análise da 

experiência vivida, à luz da interdisciplinaridade de Fazenda (2003, 2011, 2013a) alinhada à 

aprendizagem baseada em projetos preconizada por Bender (2014). 

 

A memória, quando desenha um quadro já vivido, sempre o faz de maneira 
diferente. Diferente porque já impregnado por um crivo, por uma seleção que, 

se não garante a precisão da objetividade, garante a riqueza da subjetividade 
que, igualmente é fidedigna e indicadora de validez [...] excelente material de 

pesquisa, e na forma por excelência da revisão das práticas docentes. 

(FAZENDA, 2006, p. 67). 
 

A partir do redesenho do quadro vivido, foram escolhidas para estudo as experiências 

mais representativas do esforço realizado na perspectiva de vivenciar a inclusão por meio do 

tema cidadania na formação dos alunos. 

Segundo Dimenstein (1999, p. 137),  

 
[...] a educação para a cidadania – é uma ponte para o progresso individual, dá 

ao aluno poder para administrar os desafios da sociedade da informação. Mas 

a ponte para que o progresso coletivo, que exige que cada um se sinta como 
um ser público, com direitos e, especialmente, deveres é o grande desafio da 

escola. 
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É desse desafio que trataremos neste trabalho ao trazer para objeto de estudo um projeto 

interdisciplinar de inclusão pelo viés da cidadania. 

Na primeira parte encontra-se um pouco da minha história de vida, na qual apresento a 

trajetória como educadora e a descrição das estruturas físicas e pedagógicas da Escola da 

Comunidade, projeto social do Porto, assim como estão detalhadas, as características 

educacionais da favela de Paraisópolis e apresentamos um panorama da situação de 

vulnerabilidade educacional e social dessa comunidade. 

Na segunda parte apresento o contexto, descrevendo a Escola da Comunidade, um 

projeto social que data de cinquenta e um anos na instituição, onde foi desenvolvido o Projeto 

Cidadão de Verdade, objeto de estudo da pesquisa. 

Na terceira parte descrevo detalhadamente a origem e desenvolvimento do projeto de 

inclusão interdisciplinar, ancorando o estudo principalmente nas teorias de Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP), de Bender (2014), e nas pesquisas de Fazenda (1999, 2006, 2014) 

sobre interdisciplinaridade, buscando uma releitura das práticas pedagógicas no contexto do 

estudo da cidadania. Envolver os alunos com os conteúdos de aprendizagem a partir de projetos 

para Bender (2014, p.15) é um formato de ensino empolgante e inovador, “no qual os alunos 

selecionam muitos aspectos de sua tarefa e são motivados por problemas do mundo real que 

podem, e em muitos casos irão contribuir para a sua comunidade”. 

Na quarta parte caracterizo o percurso metodológico e apresento as atividades 

desenvolvidas no projeto, as expectativas de aprendizagem e o impacto na formação e na vida 

de seus protagonistas. 

Ao escrever as considerações finais, retomo a trajetória do projeto exercitando uma 

reflexão crítica sobre as ações e práticas vividas. Ao aproximar pessoas e conhecimento sob o 

olhar humanizado do ambiente escolar, talvez se possa dizer o quanto foi importante para todos, 

equipe administrativa, pedagógica e alunos, o percurso realizado e os resultados obtidos. 

Espera-se, assim, que essa experiência reveladora da esperança nas pessoas como um universo 

de possiblidades possa ser replicada em comunidades com características semelhantes.  
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1 ONDE TUDO COMEÇOU 

 

“Ao educador-educando, num processo interdisciplinar, cabe a 
tarefa de readmirar o mundo.”  

Ivani Fazenda 

 

Nos últimos 40 anos, tenho exercido funções diversificadas e gratificantes, que me 

permitiram conviver com jovens criativos, divertidos, cheios de energia, inspiradores, e 

essencialmente críticos. 

Minha experiência profissional, iniciada como professora de escola pública, e 

acadêmica, como licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, 

já soma 40 anos trabalhando em Educação, como professora de Biologia, Biologia Educacional, 

Ciências e Orientação Sexual em escolas da rede pública e particular dos estados de São Paulo 

e Pernambuco. Esta experiência, agregada à minha formação acadêmica, permitiu o 

aprofundamento dos estudos e pesquisas no Carnegie Museum of Natural History e cursos de 

Ecologia no Pymatuning Lake Lab of Ecology da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos. 

No desenvolvimento dos meus estudos, realizei um Mestrado Profissional em Educação 

(Master in Education) em Lesley College, Massachusetts (Estados Unidos), com bolsa de 

estudos subsidiada pelo governo americano e da Escola Americana de Recife (EAR). 

Como professora efetiva de escolas públicas e privadas, minha inquietação sempre 

esteve associada a uma questão: como podemos inspirar nossos alunos e prepará-los para que 

alcancem êxito na sociedade da informação, munindo-os das habilidades necessárias, 

características desse século XXI? 

E mais questionamentos surgiam: a professora que atuava, no passado, com aulas 

expositivas, quase decoradas, repreendendo alunos que não podiam conversar durante as aulas, 

que muitas vezes reproduziam exatamente as mesmas palavras, teria sucesso nos dias de hoje?  

No período em que atuei nas escolas públicas e privadas percebi que, em aulas de 

laboratório, os alunos gostavam de fazer escolhas, de trabalhar em equipe, e que dessa maneira 

exercitavam a comunicação, o pensamento crítico e a criatividade. 

Oferecer aos alunos uma ampla diversidade de atividades de aprendizagem permite que 

façam escolhas. Para poderem escolher, dependem da comunicação. Para realizarem as 

atividades, dependem de colaboração e de criatividade, transformando a tarefa em algo 

prazeroso. Essa forma de trabalho muda o papel do professor, que deixa de ser o protagonista, 

oferecendo o palco aos alunos. Ele passa a ser mentor e cuidador, aquele que inspira e nutre os 

educandos. 
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Como bióloga e professora de Ciências, pude perceber que não importavam as 

atividades apresentadas, mas sim que os objetivos estivessem claramente definidos e que os 

resultados fossem alcançados. A aprendizagem precisa necessariamente passar pela autoria do 

aluno e pela reconstrução de conceitos relevantes. Pude perceber que um plano de ensino bem 

feito é primordial, bem como a importância da atitude, domínio do uso da tecnologia e a 

necessária análise de resultados. 

No entanto, questiono: o que realmente o aluno vai lembrar no futuro? 

Colocar os alunos em primeiro plano, fazendo com que se sintam protagonistas, é um 

ato de amor, que inspira e motiva. O cuidado é a forma mais efetiva de ensinar. A transparência 

e o humor para rir com eles, permite que os alunos se envolvam nas propostas da sala de aula. 

O que realmente importa? O que motiva, inspira e permite que os alunos se envolvam nos 

estudos para fazer escolhas, se comunicarem, exercitarem o pensamento crítico e construtivo, 

para desenvolverem a criatividade e uma visão mais ampla da realidade?  

Em 1987, fui contratada pelo Colégio Visconde de Porto Seguro como professora de 

Ciências para o Fundamental II e Ensino Médio, permanecendo nessa função por treze anos, 

quando tive a oportunidade de realizar uma viagem de imersão na Alemanha, com a finalidade 

de conhecer o sistema educacional alemão, institutos pedagógicos, editoras e fábricas de 

equipamentos para laboratórios, com o objetivo de modernizar as instalações dos laboratórios 

do Colégio. 

Na Alemanha, os estados da República Federativa Alemã (Länder) têm autonomia em 

matéria de educação e cultura. O governo federal fixa metas e os estados criam estratégias para 

alcançá-las. Os ministérios da Educação dos 16 estados reúnem-se regularmente para discutir 

assuntos de interesse comum e uma comissão estatal coordena as políticas de ensino entre os 

estados. 

Por este motivo, é possível que existam diferenças na estrutura dos colégios e das 

universidades, nos exames e nas normas de matrícula de um estado para outro. A lei indica que 

os alunos obrigatoriamente devem permanecer no sistema educacional por nove anos (dez, em 

algumas regiões). A educação costuma ser gratuita desde a primária até a universidade, ainda 

que as autoridades competentes estejam tentando introduzir e aumentar as cotas nas 

universidades.  

Depois do Jardim da Infância (Kindergarten), que é opcional e pago, as crianças entram 

no nível primário (Grundschule), aos 6 anos de idade, onde permanecem durante quatro anos. 

A partir dos 10 anos, o sistema educacional alemão encaminha os alunos para o nível secundário 

e separa-os em três tipos de colégio (Gymnasium, Realschule e Hauptschule), a depender do 
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nível acadêmico que tenham demonstrado até esta etapa. Alguns críticos do sistema 

argumentam que é cedo demais para detectar a capacidade das crianças, por isso alguns estados 

criaram colégios (Gesamtschulen) que integram os três. Após finalizarem a educação 

secundária obrigatória, os alunos, que nesta instância têm por volta de 15 anos de idade, podem 

escolher entre o Ensino Médio (Gymnasium) ou o Ensino Médio profissionalizante 

(Gesamtschule), em que permanecem três anos. Para poder acessar o nível terciário, ao finalizar 

o Ensino Médio, os estudantes devem realizar um exame chamado Abitur. Este nível permite 

ingressos em universidades, institutos superiores especializados e escolas superiores 

profissionalizantes (Fachhochschule). A duração do ensino superior depende da instituição, da 

titulação que se quer obter e, sobretudo, do estudante. A partir da introdução do Acordo de 

Bolonha, o ensino universitário foi dividido em graduação (3-4 anos), mestrado (1-2 anos) e 

doutorado (4 anos). 

As escolas superiores, também conhecidas como universidades de ciências aplicadas, 

são instituições que oferecem uma instrução mais prática que as universidades em cursos que 

costumam durar três anos. Ainda que o diploma de um Fachhochschule não seja equivalente ao 

de uma universidade alemã, é suficiente para entrar no mercado de trabalho com boas 

perspectivas de emprego.  

Em 2000, passei a coordenar a área de Ciências, em 2001, cursei na Fundação Getúlio 

Vargas, Gestão do III Setor, que me ampliou o olhar para as questões de responsabilidade social 

das empresas e do Estado. No ano seguinte, assumi a coordenação da Escola da Comunidade, 

projeto social do Porto, que, na época, contava com 312 alunos da Educação Infantil à 8ª série, 

três classes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e duas de artesanato. 

Os alunos apresentavam sérias dificuldades de aprendizagem, e para me municiar de 

mais subsídios e aprimorar minha atuação para ajudá-los cada vez mais, frequentei por dois 

anos o curso de pós-graduação do Centro de Referência do Distúrbio de Aprendizagem (CRDA) 

estabelecendo parceria para atendimentos a nossos alunos pelos professores doutores e 

especialistas dessa instituição. 

Como coordenadora, precisava entender melhor os processos que envolviam o Ensino 

Fundamental I, Educação Infantil e Gestão Escolar e decidi cursar Pedagogia. No percurso 

dessa trajetória tornei-me vice-diretora e depois diretora na mesma instituição, que atualmente 

conta com 1500 alunos divididos entre as Unidades Jardim Morumbi e Vila Andrade, em São 

Paulo. 

Nesse contexto, em 2014, em busca da excelência no processo ensino-aprendizagem, 

conheci o Projeto Comunidades de Aprendizagem, desenvolvido na Universidade de 
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Barcelona, que propõe a transformação de escolas em comunidades de aprendizagem com o 

objetivo de garantir o máximo de aprendizado, convivência e valorização da diversidade. Nele, 

são desenvolvidas as Atuações Educativas de Êxito (AEEs), que foram implementadas 

gradativamente, com vistas à melhoria dos índices dos resultados educacionais, e também da 

equidade e da igualdade. 

Durante todas as ações e experiências desenvolvidas com o grupo de professores percebi 

que, intuitivamente, a interdisciplinaridade estava presente, porém, faltava o conhecimento e a 

bagagem teórica para fundamentar uma releitura e um aprofundamento das práticas. Em 2017, 

buscando suprir essa necessidade teórica e prática, bem como os conhecimentos sobre a 

interdisciplinaridade, ingressei no mestrado como aluna do programa de pós-graduação 

Educação e Currículo, da Pontifícia Universidade Católica, e passei a frequentar os encontros 

do Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade (GEPI). 

O ingresso na vida acadêmica gerou a oportunidade de ampliar conhecimentos também 

sobre inclusão, pois nossa escola enfrentaria desafios para atender à Lei Federal nº 13.146, de 

06/07/2015. 

Após contato com o setor de Educação e Currículo da Universidade de British Columbia 

e Simon Fraser University foi possível visitar as escolas por elas assessoradas, como a 

University Hill Elementary School e Kingsford Elementary School. Nelas pude compreender 

aspectos relevantes ligados à formação de professores que trabalharão com inclusão, 

especificamente com o espectro autista, superdotação e outras deficiências, ampliando assim 

meus conhecimentos sobre uma escola inclusiva.  

Como gestora consciente de que as escolas brasileiras devem ser, obrigatoriamente, 

inclusivas, entrevistei algumas diretoras de departamento, com a Dra. Pat Mirenda, diretora do 

Centro de Colaboração Interdisciplinar em Autismo (CIRCA) da Universidade de British 

Columbia; a Dra. Janet R. Jamieson, diretora e codiretora do Programa em Educação para 

Surdos e outros problemas auditivos; Dra. Wendy Carr, diretora associada do departamento de 

formação para professores, e Déborah Butler, especialista em Desenvolvimento Humano, 

Aprendizagem, Cultura e Educação Especial, que estuda dislexia e a formação de professores 

inclusivos para o trabalho com alunos portadores de distúrbio de aprendizagem. Visitei escolas 

inclusivas, assessoradas pela Universidade de British Columbia (UBC), e pude vivenciar a 

prática dos professores, auxiliares, terapeutas e orientadores educacionais. Durante essa 

viagem, fui convidada para apresentar a palestra1 “Escola da Comunidade: transformando 

                                              

1 A palestra está disponível no link: <https://www.sfu.ca/crie.html>. 

https://www.sfu.ca/crie.html
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dificuldades em possibilidades” na Simon Fraser University, no Centro Internacional de 

Pesquisas em Educação (CRIE), para um público de professores doutores e estudantes da 

faculdade de Educação daquela e de outras universidades. 

 

Banner de divulgação da palestra no Centro Internacional de Pesquisas em Educação (CRIE) 
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2 ESCOLA DA COMUNIDADE, PROJETO SOCIAL DO PORTO 

 

Quando eu penso no melhor para meu país, consigo sintetizá-lo 

com perfeição na Escola da Comunidade não apenas pelo 

ensino público de alta qualidade, mas também pela 
generosidade e convivência da diversidade. Ricos e pobres no 

mesmo espaço, tão desiguais lá fora, mas tão iguais aqui dentro. 
A Escola da Comunidade é uma multiplicidade de aulas de 

cidadania.  

Gilberto Dimenstein 

 

As ações pedagógicas abordadas nesta pesquisa foram aplicadas na Escola da 

Comunidade (EC) – Jardim Morumbi, projeto social mantido pela Fundação Visconde de Porto 

Seguro, que acredita no potencial de todo ser humano e na necessidade de se oferecer 

oportunidades iguais de educação. A Fundação mantém a Escola da Comunidade há 51 anos, 

com alunos advindos da favela de Paraisópolis, e participando assim, do movimento de 

transformação social do país. 

Vista da favela de Paraisópolis 

  

A favela de Paraisópolis originou-se de um loteamento realizado em 1921 e destinado à 

construção de residências para a classe alta, sendo resultado da divisão, em 2.200 lotes com 

quadras regulares de 10 m x 50 m e ruas de 10 m de largura, da antiga Fazenda do Morumbi. A 

partir da década de 1950 iniciou-se a ocupação dos terrenos, na época não habitados e de caráter 

semirrural, por famílias de baixa renda, em sua maioria migrantes nordestinos, atraídos pelo 

emprego na construção do Estádio do Morumbi.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1921
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_alta
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
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Devido ao descaso público e à dificuldade da regularização dos terrenos, em 1970 já 

residiam irregularmente 20 mil habitantes. Ao mesmo tempo, novos bairros nobres e seus 

condomínios luxuosos eram criados ao redor das áreas de ocupação, construídos muitas vezes 

utilizando-se da mão de obra dos próprios moradores de Paraisópolis. 

Houve uma tentativa de remoção da área de ocupação, por meio de uma obra rodoviária, 

elaborada no início da década de 1980. Devido à construção de uma avenida que visava 

interligar a Avenida Giovanni Gronchi à Marginal Pinheiros, haveria a remoção de uma grande 

área de habitações de baixa renda, porém a obra foi suspensa. Em 2012, foi retomada 

parcialmente e transformada na avenida Hebe Camargo.  

No início do século XXI Paraisópolis já era a segunda maior favela em solo paulistano 

e começaria a receber investimentos públicos. Em 2005, foi iniciado um processo de 

urbanização e regularização dos imóveis construídos irregularmente, semelhante ao processo 

que ocorreu na antiga favela de Heliópolis. Houve investimentos do poder público (municipal, 

estadual e federal) em mais de R$ 250 milhões de reais e da iniciativa privada, sendo que, de 

acordo com decreto assinado pelo prefeito, donos de imóveis ocupados poderão doar seus 

antigos terrenos em troca de abatimento de eventuais dívidas com a prefeitura.  

Localizada em uma das regiões mais ricas da capital paulistana, a favela limita-se com 

os luxuosos condomínios Jardim Vitória Régia, Paço dos Reis e Portal do Morumbi, sendo este 

último o primeiro condomínio vertical da região; o distrito do Morumbi e a favela do Jardim 

Colombo. 

Em 2010, Paraisópolis apresentava alta densidade populacional, mil habitantes por 

hectare. Dessa população somente 25% mora em residências abastecidas pela rede de esgoto, 

metade das ruas não são asfaltadas e 60% utiliza meios irregulares para obtenção de energia 

elétrica.  

No contexto educacional, os piores índices do Ideb aparecem nas duas escolas da favela 

Paraisópolis. Matéria publicada pelo Portal R7, em 2010,2 destacou que a segunda maior favela 

da capital, com quase 100 mil habitantes, abriga escolas com os piores resultados do Ideb/2009, 

na cidade de São Paulo.  

 

Uma triste coincidência conecta duas das escolas com piores notas no ensino 
fundamental na cidade de São Paulo: ambas estão na favela de Paraisópolis, 

na zona sul. Dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

divulgados na semana passada mostram que a pior escola municipal do 1º ao 

                                              

2 Trata-se de jornal eletrônico “R7 Notícias”, matéria publicada em 13/07/2010, na coluna Educação, acesso: 

www.noticias.r7.com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_nobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marginal_Pinheiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbaniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Heli%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morumbi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Colombo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Colombo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hectare
http://www.noticias.r7.com/
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5º ano na capital paulista é a Paulo Freire; na rede estadual, o último lugar do 

6º ao 9º ano ficou para o colégio Etelvina de Góes Marcucci.3 
 

 

 

 

 

 

A reportagem do R7 passou um dia na comunidade conversando com os moradores e 

descobriu que os centros educacionais têm problemas diferentes, mas estão inseridos num 

círculo vicioso. Em uma das escolas, por exemplo, os alunos estão tão carentes de afeto que 

                                              

3 CASADO, Letícia. Piores escolas de SP estão em Paraisópolis. Nova Paraisópolis, São Paulo, 13 jul. 2010. 

Disponível em: <http://paraisopolis.org/piores-escolas-de-sp-estao-em-paraisopolis/>. Acesso em: 05 mar. 2018.   
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chamam os professores de “pai” ou “mãe”. Outra questão levantada pela reportagem refere-se 

à acessibilidade, pois o elevador da instituição sempre apresenta problemas e não funciona 

causando dificuldades para os alunos cadeirantes.  

Outro fator identificado foi a segurança dos docentes que já sofreram ameaças de morte 

até por alunos de 10 anos. Violência é um problema importante, sendo que um garoto com 

deficiência mental relata agressões cometidas pela mãe. 

Foi destaque o caso de uma escola da qual os pais reclamavam muito da dificuldade 

para marcar uma reunião com a coordenadora além de fazerem muitas críticas à diretora. O 

colégio apresentava problemas de infraestrutura e partes destruídas pelos próprios alunos. Os 

banheiros, outra reclamação dos pais, estavam em péssimas condições de higiene. 

As dificuldades na primeira fase do fundamental se devem ao baixo nível de Ensino 

Infantil a que as crianças da favela têm acesso; sem formação adequada, os alunos de 6 ou 7 

anos mal sabem reconhecer uma letra. E, por causa desse atraso, não conseguem acompanhar 

as exigências dos últimos anos do Fundamental. 

As baixas notas no Ideb são resultado da soma de todos esses fatores, que se repetem 

em inúmeras escolas brasileiras. Juntos, a falta de estrutura familiar, o atraso na alfabetização 

das crianças e a falta de controle sobre os adolescentes, aliados à ausência do poder público em 

determinadas regiões, levam à perda de comando sobre os estudantes, que, desestimulados, não 

veem nos estudos uma oportunidade de crescimento. Eles esquecem – ou ignoram - que este é 

o caminho para sair da miséria”. 

Como gestora, sinto que aumenta minha responsabilidade, quando recebemos os alunos 

das escolas de Paraisópolis. Percebo neles grande motivação, garra e brilho nos seus olhos. São 

alunos que apresentam muitas dificuldades, por não terem recebido muitos dos conteúdos 

previstos nas séries anteriores, especialmente, em português e matemática, mas é notório o 

comprometimento e a dedicação. 

Nas entrevistas, frequentemente, dizem: “Me dê uma chance que você não vai se 

arrepender!” E, realmente, nunca me arrependi. Essa força de vontade move toda a equipe 

docente no sentido de ajudá-los a superar as defasagens. Frequentemente, encontro professores 

sentados nas escadas tirando dúvidas dos alunos, bem antes do horário de trabalho. As 

professoras da Educação de Jovens e Adultos (EJA), embora não estejam ligadas ao Ensino 

Médio, também entram em ação preparando atividades adequadas em cada situação. Alunos 

que chegam na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio, sem saber resolver as quatro operações 

matemáticas ou analfabetos funcionais que não conseguem entender um texto, ou sem nunca 

terem tido aulas de inglês, mas não raro se transformam nos melhores alunos. 
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Como o professor pode administrar uma sala com níveis tão diferentes de aprendizado? 

A fusão entre aulas tradicionais e projetos tem se mostrado uma saída no sentido de solucionar 

essa questão, uma vez que todos podem colaborar de alguma maneira, senão com a escrita, com 

desenhos, ideias criativas ou fazendo cálculos matemáticos, ou trabalhando a solução de 

problemas. 

Como diz Fazenda (2006, p. 50): “O diálogo é a única condição possível de eliminação 

das barreiras entre disciplinas e eu diria, também, para melhorar a convivência e a cooperação”. 

Considerando esta realidade, o Colégio Visconde de Porto Seguro, partindo de 

princípios definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), 

estruturou o currículo da Escola da Comunidade oferecendo aos 1500 alunos da comunidade a 

oportunidade de educação formal com padrão de qualidade igual ao dos demais currículos 

(alemão e brasileiro). 

O Projeto Político Pedagógico da Escola da Comunidade tem como objetivo o 

desenvolvimento de habilidades e competências que desenvolvam a autonomia intelectual e 

cidadã, proporcionando experiências relacionais e sociais dentro e fora da escola, recriando 

experiências que influenciam um aprendizado prazeroso e a prática de uma pedagogia 

interdisciplinar, buscando alcançar o desenvolvimento integral do ser humano. 

Para isso, os alunos da Escola da Comunidade se beneficiam das mesmas estruturas, 

pedagógica e física, oferecidas aos demais alunos da escola, como salas de aulas amplas e 

arejadas, biblioteca, laboratórios de Ciências e Informática, centro esportivo, centro multimídia, 

etc. 
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Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no laboratório de informática 

 

Atento às transformações geradas pelas novas tecnologias da informação e da 

comunicação e convicto de sua importância na formação dos alunos da Escola da Comunidade, 

o Colégio inseriu em seu currículo diversas aulas e atividades para promover maior interação 

com as inovações tecnológicas. 

Os alunos criam seus próprios e-mails, recebem login e senha para uso individual nos 

laboratórios de informática, permitindo acesso ao Portal Educacional do Colégio, mais um 

recurso de comunicação e pesquisa: a Internet. 

Os professores são altamente qualificados e devidamente orientados pelos diretores 

pedagógicos. O conteúdo programático está adaptado à carga horária e a realidade dos alunos 

e eles ainda contam com cursos extracurriculares de alemão e atualidades.  

Os alunos recebem diariamente uma merenda escolar balanceada que atende às 

necessidades básicas diárias de crianças na idade escolar, com cardápio supervisionado pela 

nutricionista do Colégio.  

Campanha do Agasalho 2014 
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Todos os materiais didáticos e paradidáticos (cadernos, lápis, canetas, pastas, livros de 

todas as matérias) assim como outros materiais específicos, uniformes de verão e inverno, são 

fornecidos gratuitamente para todos os alunos. 

Aulas de apoio, de recuperação paralela e plantões de dúvidas são ministrados por 

professores especialistas de cada disciplina em horário inverso ao das aulas e visam ao reforço 

escolar da aprendizagem. 

Para complementar sua formação cultural, os alunos participam de excursões e 

atividades extras (estudos do meio, visitas a museus, teatros, etc.) determinadas pelos 

coordenadores de área. 

Visita ao Beco do Batman 

 

 

A orientadora do serviço educacional ministra aulas extras de orientação profissional, 

assim como disponibiliza orientações individuais de estudos para alunos com dificuldades. 

Em parceria com empresas, os ex-alunos do Ensino Médio participaram do projeto 

Primeiro Emprego, recebendo orientações sobre o comportamento em entrevistas, elaboração 

de curriculum vitae, resposta a anúncios de jornais e outras estratégias importantes para o 

aumento das oportunidades de emprego. Os currículos foram gravados em CDs e enviados às 

possíveis empresas contratantes. 
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Apresentação no projeto Primeiro Emprego 

 

 

Em 2003, o Colégio Visconde de Porto Seguro implantou o Ensino Médio, ampliando 

significativamente o número de vagas disponíveis e completando a formação do aluno, 

tornando-o apto para prestar o vestibular e efetivamente promover melhorias em sua qualidade 

de vida pessoal, familiar e comunitária, atuando como agente de transformação social.  

Formandos do Ensino Médio - 2016 

 

Com o objetivo de manter o educando mais tempo na escola e longe das ruas, a Escola 

da Comunidade oferece cursos de educação musical, dança, banda e coral onde serão 

desenvolvidas habilidades musicais, esportivas, sociais e cívicas. 
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Apresentação da Big Band  

 

 

Companhia de Dança  
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Treino de rugby com as jogadoras do time All Black, da Nova Zelândia 

 

 

Coral da Escola da Comunidade 

 

 
 

Acreditando que o investimento social deverá ocorrer na família, são oferecidos cursos 

de artesanato e alfabetização de adultos para pais, com o objetivo de desenvolver habilidades 

manuais e artísticas que proporcionem geração de renda.  
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Aula do Curso de Artesanato 

 

 

Aula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

 

Devido ao número significativo de pais aprovados no exame de capacitação oficial para 

a 4ª série em 2002, o Colégio implantou o Telecurso, para que eles pudessem dar continuidade 

aos estudos. Mais tarde, o Telecurso foi transformado na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O Colégio oferece, também, aos pais dos alunos, oficinas com o objetivo de capacitá-

los para a prática de atividades profissionais. 

Principais oficinas: 

• Copeira 

• Pedicure 

• Ovos de Páscoa, Bombons 

• Escultura de Balões 
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• Eletricidade Residencial 

• Pinturas Especiais em Madeira 

• Pequenos Reparos em Roupas 

• Cerâmica 

• Paisagismo e Arranjos Florais 

• Mosaico 

• Enfeites Natalinos 

• Culinária 

• Embalagens criativas para ovos de Páscoa 

• Oficina de Scrapbooking, entre outras. 

 

Exemplos de palestras oferecidas 

   

 

   

 

 

Importante ainda destacar que os pais de alunos dos demais currículos do Colégio 

colaboram oferecendo voluntariamente palestras e oficinas para pais e alunos da Escola da 

Comunidade, em um projeto chamado Porto Solidário. 

Temas já tratados: 

• Prevenção da gravidez na adolescência 

• Higiene corporal 

• Saúde mental 
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• Diabetes 

• Saúde da mulher 

• Palestra sobre ENEM 

• Higiene bucal 

• Benefícios da amamentação na prevenção de problemas odontológicos 

• Microcrédito 

• Vestibulares 

• Prevenção ao câncer de pele 

• Acesso ao trabalho com tecnologia 

• Importância do trabalho voluntário 

• Métodos de estudos 

• Marketing pessoal 

• Metacompetência 

• Drogas na adolescência: fatores de risco e proteção 

• Receitas que podem ser feitas com a cesta básica, entre outros. 

 

Além das palestras também são oferecidos alguns cursos: 

• Curso de hotelaria 

• Cursos técnicos: uma boa alternativa 

• Como resolver as questões do ENEM segundo as competências. 

 

Como núcleo de cidadania em sua comunidade e por seu compromisso com a educação 

de qualidade e a promoção do protagonismo juvenil, a EC recebeu em 2011 a Certificação de 

Escola Solidária, projeto do Instituto Faça Parte, em parceria com o Ministério da Educação 

(MEC), a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime), a 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização dos estados Ibero-Americanos (OEI). 
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Certificado de Escola Solidária  

 

 

Em 2013, com o objetivo de promover a leitura e a formação de um acervo de obras 

literárias essenciais na casa de cada aluno, foi implementado o Programa Biblioteca Pessoal, de 

autoria da Diretora Geral Pedagógica e Educacional Silmara Casadei, o que culminou na 

certificação do Colégio no Programa de Escolas Associadas à Unesco (PEA-Unesco).  

Essencialmente, a proposta visa a trabalhar uma lista de livros para cada série, da 

Educação Infantil ao Ensino Médio, vislumbrando a formação de um currículo básico de leitura, 

de modo que nenhum aluno saia do processo educativo sem visitar determinados autores 

clássicos e obras que, por sua temática, fazem-se obrigatórias para certa idade comenta Silmara 

no lançamento do Projeto de Biblioteca Pessoal. 

Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada em 2011 pelo 

Instituto Pró-livro, apenas 44% da população brasileira tem o hábito de ler e, nesse grupo, a 

média é de dois livros lidos por ano. “Precisamos mudar esse índice com urgência”, alertou 

Silmara, durante o lançamento do projeto. Biblioteca Pessoal tem como meta fazer com que os 

alunos leiam dez livros por ano, a partir da orientação escolar.  
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Confecção de caixa para guardar os livros da Biblioteca Pessoal 

 

A junção de boas práticas de leitura desenvolvidas em tertúlias literárias, experiência 

Barcelona, adoção de livros clássicos e a oferta de muitos outros livros já trazem bons 

resultados. No acompanhamento das aulas, os professores puderam observar nos alunos 

aspectos importantes, tais como melhoria da oralidade, segurança para falar em grupo, fluência 

na leitura, associação de ideias, aumento da autoestima, maior compreensão de textos, prazer 

em ler, entonação e firmeza na fala. 

Sempre com o intuito de manter-se como uma escola de excelência, em 2014, a Diretora 

Geral Pedagógica e Educacional sugeriu que buscássemos informações sobre Comunidades de 

Aprendizagem, termo que apareceu num dos livros de estudo. Ao fazer o levantamento 

identifiquei que o Instituto Natura representava esse projeto no Brasil. Na verdade, tratava-se 

de um projeto idealizado na Espanha, voltado para a melhoria do desempenho educacional de 

crianças imigrantes da Europa. Fizemos contato com o Instituto Natura e, desse encontro, fomos 

convidados a conhecer o projeto na Universidade de Barcelona. 

Após uma formação na Universidade de Barcelona e um primeiro contato com o Centro 

Especial de Investigação de Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades da Universidade 

de Barcelona (CREA), que visa a uma melhoria da aprendizagem escolar e o desenvolvimento 

da convivência através de atitudes solidárias, pudemos implantar algumas das ações educativas 

de êxito na Escola da Comunidade. 

O Projeto Includ-ed, realizado em 14 países da União Europeia, foi incluído nas 

diretrizes e recomendações do Parlamento Europeu, com fundamento na Aprendizagem 

Dialógica.  Para nós, da equipe do colégio, tornava-se, novamente, realidade a expectativa de 

que era possível oferecer uma educação inclusiva com bons resultados. 
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A Aprendizagem Dialógica acontece em interações que aumentam a 

aprendizagem instrumental, favorecendo a criação de sentido pessoal e social. 
Assim, o sentimento de solidariedade faz com  que a igualdade e a diferença 

sejam valores compatíveis e mutuamente enriquecedores. (AUBERT et al., 

2008, p. 167). 
 

Os professores da Universidade de Barcelona pesquisaram e identificaram sete 

Atuações Educativas que geram bons resultados acadêmicos (Atuações Educativas de Êxito) 

nas melhores instituições escolares do mundo. 

São elas: 

• Grupos Interativos: subgrupos de alunos tutorados por uma pessoa adulta da escola 

ou da comunidade, que atua de forma voluntária, com vistas à resolução das tarefas 

propostas, à validação das relações interpessoais e à convivência. 

• Tertúlias Dialógicas: diálogo sobre as melhores criações da humanidade na 

literatura. A leitura e discussão de clássicos, o contato com obras de grandes mestres 

da pintura, bem como a audição de peças musicais eruditas que despertam reflexões 

que serão compartilhadas pelo grupo. 

• Biblioteca Tutorada: horário da biblioteca estendido nos finais de semana para que 

os jovens, auxiliados por voluntários, disponham de um lugar de aprendizagem livre 

e gratuito. 

• Formação de familiares: a escola oferece programa de formação para as famílias 

que decidem o quê, como e quando desejam aprender. Na Escola Monserrat-

Barcelona, por exemplo, os pais solicitaram aulas sobre as normas de trânsito da 

Espanha, uma vez que eram oriundos de países africanos. 

• Participação Educativa da Comunidade: envolvimento direto das famílias em 

todos os espaços de aprendizagem da escola. As regras de convivência na escola são 

organizadas com a comunidade, juntamente com os gestores da escola, cabendo ao 

gestor a definição do que será ou não aplicado. 

• Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos: as normas da escola 

são construídas com toda a comunidade escolar de forma consensual. Há definição 

das sanções da escola e quais procedimentos serão tomados quando as normas são 

transgredidas. 

• Formação Pedagógica Dialógica: formação nas bases científicas, teóricas e nas 

evidências que têm aval da comunidade científica internacional. Nelas, o 

conhecimento é construído conjuntamente a partir de leituras que a comunidade 

científica internacional tenha validado como referência. 

http://www.comunidadedeaprendizagem.com/dimensao-instrumental
http://www.comunidadedeaprendizagem.com/criacao-de-sentido
http://www.comunidadedeaprendizagem.com/solidariedade
http://www.comunidadedeaprendizagem.com/igualdade-de-diferencas
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Algumas dessas ações já têm sido aplicadas na Escola da Comunidade, revelando 

resultados muito positivos.  

 

Grupos Interativos: alunos do Fundamental I com colaboradores voluntários 

  

 

Tertúlia com alunos do Ciclo I da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
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Portas abertas do Infantil 5: participação de pais nas atividades pedagógicas 

 

 

Segundo a Profa. Dra. Roseli Rodrigues Mello4, do Núcleo de Investigação de Ação 

Social Educativa da UFSCAR (NIASE), as tertúlias contribuem para a melhoria tanto da 

aprendizagem como da convivência escolar de diferentes níveis de ensino. É uma estratégia que 

desenvolve a postura solidária na diversidade. As tertúlias literárias dialógicas funcionam em 

diferentes culturas e em escolas com características distintas entre si. Seu desenho e os 

resultados que produz são validados pela Comunidade Científica Internacional. Para ela, o 

diálogo igualitário promove o desenvolvimento de valores como a convivência, o respeito e a 

solidariedade. 

Já há evidências dos resultados positivos das ações educativas de êxito, implantadas 

gradativamente na Escola da Comunidade. O diálogo igualitário, princípio da aprendizagem 

dialógica, tem predominado nas relações com a comunidade, conferindo às atividades 

educativas uma nova maneira de ser, que não se opõe à aprendizagem instrumental, ao 

contrário, ambas se complementam e se potencializam. Nas Comunidades de Aprendizagem há 

“equilíbrio e entendimento, onde o respeito é adquirido pela aceitação das diferenças, os 

conflitos são resolvidos por meio do diálogo igualitário, os direitos das pessoas são respeitados 

e suas vozes são ouvidas” (INCLUD-ED, 2012, p.13). 

Em 2015, a EC recebeu a certificação Casa do Pequeno Cientista concedida pela 

fundação alemã do mesmo nome. Também em 2015, foi reconhecida com a certificação de 

                                              

4 A professora Roseli Rodrigues de Mello fez o doutorado na Espanha e trouxe esse conhecimento sobre o projeto 

Includ-ed para o Brasil. Hoje coordena o Núcleo de Investigação de Ação Social Educativa da UFSCAR (NIASE) 
e é membro do Centro Especial de Investigação em Teoria e Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA) da 

Universidade de Barcelona, na Espanha. 
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inclusão no Programa de Escolas Associadas da Unesco, especialmente pela implantação do 

projeto Biblioteca Pessoal. 

 

Foto da cerimônia de entrega da certificação de inclusão no Programa de Escolas Associadas da Unesco 

 

 

O Programa de Escolas Associadas à Unesco é uma rede mundial de instituições de 

ensino, que em 2018 completa 62 anos de existência. No mundo são 10 mil escolas, distribuídas 

em 181 países. No Brasil são 300 instituições públicas e privadas associadas.  

As escolas associadas desenvolvem seus projetos pedagógicos atentas aos temas da 

Unesco, acompanhando o calendário e as propostas da organização, mas também atuam cada 

vez mais como uma rede, por meio de concursos, projetos comuns e outras ações coordenadas. 

O rigoroso processo de certificação ocorreu na Unesco, França, após passar por 

seleção na Unesco Brasil. O projeto “Biblioteca Pessoal” certificou o Colégio Visconde de 

Porto Seguro. Esse projeto aumentou substancialmente a quantidade dos livros lidos por todos 

os alunos em quatro idiomas e ainda implantou 1.500 pequenas bibliotecas nas casas dos alunos 

da Escola da Comunidade. Pertencer ao PEA-Unesco é um compromisso com a qualidade, com 

a prática de uma educação humanista, que promove a paz, sustentabilidade e o encontro entre 

os povos e as culturas.   
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3 CIDADÃO DE VERDADE: UM PROJETO DE INCLUSÃO INTERDISCIPLINAR 

NA PERSPECTIVA DA CIDADANIA 

 
Escrever sobre a própria prática é um ato de ousadia [...] é um 

momento em que você se desvela e vai adquirindo liberdade e 

permitindo a outros que entendam um pouco do trabalho que 
você faz. Para mim, fazer pesquisa é também isso.  

Ivani Fazenda (2009, p. 134). 
 

O Projeto Cidadão de Verdade surgiu a partir de uma necessidade de adequação 

curricular para atender alunos que vinham de escolas que apresentavam os piores índices 

educacionais de São Paulo.  

Seria possível reduzir as desigualdades educacionais de alunos advindos de escolas com 

o perfil educacional de Paraisópolis? Com foco nessa questão, como gestora da Escola da 

Comunidade, procurei respostas em congressos e instituições nacionais e internacionais. Em 

um desses congressos havia uma palestra do jornalista Gilberto Dimenstein, que foi colunista 

da Folha de São Paulo e da Rádio CBN, diretor da Folha de São Paulo na sucursal de Brasília 

e correspondente internacional em Nova York, trabalhou no jornal do Brasil, Correio 

Brasiliense, Última Hora e revista Veja. Por suas reportagens sobre temas sociais e suas 

experiências em projetos educacionais e sociais, Dimenstein foi apontado pela revista Época, 

em 2007, como uma das 100 figuras mais influentes do país, conquistou o Prêmio Nacional de 

Direitos Humanos junto com Dom Paulo de Evaristo Arns, o Prêmio Criança e Paz da Unicef, 

prêmios Esso e prêmio Jabuti, em 1993, de melhor livro não ficção com a obra Cidadão de 

Papel. É fundador da Associação Escola Aprendiz, que trabalha o conceito de Bairro-Escola, 

desenvolveu o site Catraca Livre, que divulga programação cultural gratuita dos municípios 

participantes, que foi eleito o melhor blog de cidadania em língua portuguesa pela Deutsche 

Welle. A partir desse contato no congresso ele se interessou em conhecer a Escola da 

Comunidade. Após a sua visita à escola ele publicou, na Folha de São Paulo, caderno cotidiano, 

no dia 26 de novembro de 2006, a seguinte matéria intitulada A melhor lição de uma escola. 

 



44 

 

 

 

Cidadão de Papel: A infância, a adolescência e os Direitos Humanos no Brasil, do jornalista Gilberto Dimenstein, foi ganhador 

do Prêmio Jabuti 1994, Melhor livro de Não Ficção, publicado pela Editora Ática. O livro surgiu da iniciativa do autor para abordar em 

sala de aula e discutir assuntos de uma linguagem de fácil entendimento para os jovens sobre assuntos sérios. 

 

 

Descreve o colégio, coloca suas origens, suas instalações e a Escola da Comunidade 

(EC) que na época contava com 850 crianças e adolescentes da favela de Paraisópolis Morumbi. 

Na EC são disponibilizados os mesmos professores, aulas de apoio, além de atividades 

culturais. 

Dimenstein menciona que, fora dos sonhos, dificilmente governos conseguiriam manter, 

em especial em uma favela, uma rede de qualidade de ensino como a EC, que os resultados de 

ingressos eram inquietantes e que se mostrava como um dos melhores casos sobre como o 

desafio de reduzir a desigualdade é maior do que se imagina. 

No artigo, o jornalista destaca ainda que, da primeira turma do Ensino Médio, com 76 

alunos, somente 12 entraram em faculdades privadas, sem bolsa, e apesar desse índice, exclui 

a possibilidade de descaso com o projeto por conhecer a parceria entre o Colégio e a Favela de 

Paraisópolis. O autor da matéria tira a primeira conclusão ressaltando que o baixo número de 

aprovados demonstra que qualquer escola, por melhor que seja tem seus limites de desempenho.  
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Dimenstein afirma que 30% do aprendizado de uma criança e de um adolescente viriam 

da sala de aula e o restante se originaria: 

1. Do nível intelectual da família e o seu empenho na formação dos filhos. 

2. Da vivência cultural do indivíduo, acesso a livros, filmes, peças de teatro, 

concertos, museus, viagens, notícias. 

Nas favelas em geral cada mulher tem em média cinco filhos, os pais ausentes, o 

analfabetismo funcional é disseminado. É comum o abuso de drogas e as doenças não são 

corretamente tratadas.  

Depois dessa publicação, em conversa informal com o jornalista, veio a grande questão: 

o que fazer diante desse cenário inquietante? Essa questão nos acompanhou por algum tempo 

até que, no dia 15 de dezembro de 2006, Dimenstein participou da formatura dos alunos do 

Ensino Médio e Telecurso doando a todos os formandos o livro Cidadão de Papel, de sua 

autoria. Novamente em conversa informal, Gilberto Dimenstein, ofereceu-se para trabalhar, 

voluntariamente, e desenvolver um projeto com nossos alunos. 

Na época, as discussões giravam em torno da seguinte questão colocada pelo jornalista: 

para reduzir as dificuldades educacionais, por que não integrar os espaços da cidade (museus, 

teatros, quadras esportivas, parques, praças, ateliês, fábricas, cinemas e centros culturais) às 

escolas, criando um leque mais amplo de possibilidades de aprendizado? Seria isso possível? 

Daí surgiu uma ideia na qual os alunos e toda a equipe pedagógica participaram entre 

os anos de 2007 e 2011: o projeto de Inclusão Interdisciplinar, denominado Cidadão de 

Verdade. 

Deste projeto, participaram a diretoria pedagógica da Escola da Comunidade, os 

coordenadores e os professores, com objetivos de: 

• Ampliar expressão oral, a escrita, a argumentação e a comunicação. 

• Ampliar interação social, a empatia e a cooperação. 

• Desenvolver autonomia, a responsabilidade e a cidadania. 

• Assegurar experiência prazerosa de aprender, enriquecer o repertório cultural e a 

cultura digital. 

Na ocasião, as discussões entre os professores e a gestora giravam em torno da seguinte 

questão: os alunos, quando expostos às atividades culturais diversas, tendem a reduzir suas 

dificuldades educacionais? 

O Projeto Cidadão de Verdade caminhou nesta direção e propiciou aos alunos da antiga 

8º série, atual 9º ano, 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio uma gama de atividades culturais, visitas 
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a museus, teatros, concertos, viradas culturais, cinemas, centro culturais, etc., na tentativa de 

reduzir as dificuldades educacionais e ampliar a visão de mundo. 

O projeto teve como ponto de partida a leitura e depois a reescrita do livro Cidadão de 

Papel, visando ao desenvolvimento de técnicas de redação em diversos estilos. Produção de 

jornal, textos visuais, criação de site e blog das atividades colocando suas próprias 

interpretações foram outros desafios. 

Nossas metas eram: 

• Oferecer aos alunos da EC acesso aos bens socioculturais disponíveis, ampliar o 

desenvolvimento de suas capacidades relativas à expressão, à comunicação escrita e oral 

e à interação social. 

• Promover o desenvolvimento da autonomia através da realização de projetos.  

• Ampliar a leitura de mundo. 

• Assegurar a experiência prazerosa de aprender. 

• Acolher cada aluno respeitando sua história e seus desejos. 

• Tentar ocupar mais tempo do aluno almejando o seu distanciamento da violência urbana 

e criminalidade. 

Ao analisar os registros como pesquisadora pergunto-me até que ponto conseguimos 

melhorar a aprendizagem dos conteúdos essenciais e conscientizá-los dos direitos e deveres, 

além dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a sobrevivência no 

século XXI?  

E ainda, neste aspecto, até que ponto um projeto interdisciplinar daria conta de 

desenvolver a cooperação, argumentação, pensamento crítico, criativo e a comunicação que são 

competências fundamentais ao exercício da cidadania? 

Com essas e outras inquietações seguimos o trabalho com o livro Cidadão de Papel. 

O livro Cidadão de Papel, escrito na década de 1990, está dividido em dez capítulos 

que nos apresentavam um panorama das adversidades sociais e suas mazelas. 
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O autor aborda problemas sociais, como as crianças de rua, violência e a pobreza, que 

correspondem à realidade de nossos alunos. 

Por que Cidadão de Papel? Segundo Dimenstein, porque a cidadania está garantida nos 

papéis, mas não existe de verdade.  

No primeiro capítulo, As engrenagens do colapso social, o autor comenta que a 

situação da infância é um reflexo do desenvolvimento econômico, político e social do Brasil, 

desde a violência ao desemprego. No segundo capítulo, versa sobre Cidadania e Dimenstein 

explica que os meninos de rua são sintomas de uma crise social surgida por causa da pobreza e 

falta de educação dos pais, levando os filhos a entrarem nesse ciclo, incapazes de progredir.  A 

Violência doméstica é abordada, no terceiro capítulo, e como consequência a fuga de casa, 

levando ao consumo de álcool, drogas, prostituição, o fato de violentarem e serem violentados, 

mantendo o ciclo vicioso. No quarto capítulo, o jornalista fala sobre a questão da renda, 

distribuição desigual e o PIB per capita. De um lado, a pobreza e, do outro, a riqueza, em que 

uns têm além do necessário e outros não têm o suficiente para sobreviver com dignidade. 

Mortalidade infantil, uma realidade em nosso país, está no quinto capítulo, no qual são 

comparados os dados entre o Primeiro e o Terceiro Mundo, quando se trata do desenvolvimento 

e mortalidade infantis.  

No sexto capítulo, Dimenstein ressalta a importância do nível de instrução das 

famílias, especialmente das mães, da necessidade do saneamento básico e higiene, das 

campanhas educativas, da distribuição de anticoncepcionais, de esclarecimentos sobre as 
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doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção da gravidez na adolescência e comenta a taxa 

de fecundidade, de acordo com as condições financeiras do país.  

O desemprego é o tema do sétimo capítulo. A crise econômica do Brasil é abordada. 

As consequências da reclusão e dos preços altos, criando um círculo vicioso de baixos salários 

ou desemprego total. A urbanização é abordada no oitavo capítulo. A migração das populações 

rurais para as áreas urbanas causando o surgimento de favelas e o aumento dos moradores de 

rua. O problema crônico da desnutrição e suas consequências no desenvolvimento físico e 

mental do ser humano são temas do nono capítulo. O meio ambiente não foi esquecido, e no 

décimo capítulo Dimenstein enfatiza a importância do saneamento básico na prevenção de 

doenças, e a questão do lixo, poluição ambiental e o tratamento da água. Na última parte, o 

autor comenta sobre a importância de se investir na Educação, desde a Educação Infantil ao 

Ensino Médio, para que os alunos conheçam seus direitos e deveres, para que possam ter uma 

melhor qualidade de vida. Trata de assuntos como a evasão escolar, a desigualdade social no 

Ensino Médio, o analfabetismo e a exclusão digital. 

A partir da obra lida, com o desenvolvimento o projeto Cidadão de Verdade, os alunos 

puderam discutir os aspectos acima descritos e relacioná-los à crise social brasileira, à 

fragilidade da cidadania, destacando a importância da democracia e a necessidade de se 

desenvolver um projeto onde possíveis soluções fossem propostas por meio de debates com os 

educandos e educadores. Os alunos se identificaram com os problemas expostos no livro, pois 

estavam muito próximos da realidade deles, o que trouxe grande motivação para os debates e 

atividades a serem desenvolvidas. 

A partir da leitura do livro Cidadão de Papel por todos os alunos das quatro séries do 

Ensino Médio, as tarefas foram organizadas.  

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio criaram textos visuais, os da 2ª série produziram 

tabloides, os da 3ª série criaram uma revista eletrônica e os do 8ª ano criaram uma logomarca 

do projeto, um blog e um site para reunir todas as atividades realizadas. 

 

3.1 Caminhos possíveis para um projeto inovador 

 

A partir da experiência realizada com base na obra Cidadão de Papel, a equipe 

pedagógica abraçou a ideia de elaboração de um projeto que trabalhasse o currículo de uma 

forma diferenciada visando despertar o interesse e o prazer de aprender. 

Imbuídos desse propósito, começaram as reuniões mensais da equipe pedagógica com 

Gilberto Dimenstein. 
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Questões instigantes foram apresentadas, na tentativa de organização de um currículo 

mais efetivo: 

• Qual a relação entre experiência social e conhecimento?  

• Os currículos e as áreas de conhecimento reconhecem essa relação citada 

anteriormente?  

• As didáticas a explicitam ou a ignoram?  

• As tentativas dos professores de articular vivências sociais e o conhecimento são 

reconhecidas ou marginalizadas no currículo da Escola da Comunidade? Por quê?  

Continuamos a nos questionar sobre como vencer os obstáculos para trazer a realidade 

social dos alunos, contextualizando-a e permitindo o seu protagonismo, pensando sempre em 

como melhorar o aprendizado. 

Sabíamos, portanto, que seguir apenas o currículo prescrito seria contribuir para a 

reprodução do fracasso já estigmatizado por estes alunos. 

Encontramos nas ideias de Jacques Delors o apoio para essa visão curricular quando 

este afirma que a construção do saber está impregnada de elementos sociais, não se podendo 

separar uns dos outros. 

Para Delors (2012, p. 47): 

 
[...] O ideal [da educação] seria que ajudasse cada um a tornar-se cidadão 

desse mundo turbulento e em mudanças que nasce a cada dia diante dos nossos 
olhos. 

[...] Não se trata de acrescentar uma nova disciplina a programas escolares já 

sobrecarregados, mas de reorganizar os ensinamentos de acordo com uma 
visão de conjuntos dos laços que unem homens e mulheres ao meio ambiente, 

recorrendo às ciências da natureza e às ciências sociais. Esta formação 

poderia, igualmente, ser posta ao dispor de todos os cidadãos na perspectiva 
de uma educação que se estenda ao longo de toda a vida.  

 

A cada encontro da equipe pedagógica tornava-se mais evidente que o desenvolvimento 

de um projeto de inclusão interdisciplinar poderia aproximar os alunos do conhecimento. 

Para nos inspirarmos acerca de como experiências sociais geram conhecimentos 

buscamos nas ideias de Arroyo um sustentáculo teórico para reforçar nossa percepção. 

Arroyo (2011, p. 115) nos aponta um caminho: 

 

A motivação é simples: trazer as vivências de educandos e educadores, e suas 
experiências sociais como objeto de pesquisa, de atenção, de análise e de 

indagação. Os conceitos abstratos parecem distantes das vivências concretas, 

se tornam estranhos, sem motivação. Logo, criar estratégias para trazermos 
processos de aprendizagem às vivências pessoais e as experiências sociais tão 

instigantes na dinâmica política, cultural, que interrogam seu pensar e seu 
viver.  
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Arroyo (2011, p. 117) ressalta ainda:   

 
Quando as experiências sociais são ignoradas, se ignora o trabalho humano, a 

experiência mais determinante do conhecimento. Enquanto as experiências 
sociais, humanas, de vida e trabalho não forem reconhecidas como 

confirmantes do conhecimento, das ciências e dos saberes e dos processos de 

ensino-aprendizagem, não serão reconhecidas e valorizadas as experiências 
sociais, humanas, de luta, de trabalho e de vida dos profissionais do 

conhecimento e dos seus aprendizes (...) Reconhecer e enfatizar a relação 

estreita entre experiência e conhecimento ou reconhecer que todo 
conhecimento tem sua origem na experiência social (...) não é apenas uma 

questão epistemológica a ser estudada nas teorias de produção do 
conhecimento. É um pré-requisito para entender por que as vivências dos 

educandos e dos educadores, as experiências das lutas, do trabalho e da 

condição docente são desprestigiadas e ignoradas, não apenas nos currículos, 
mas também nas políticas de valorização profissional.  

 

Precisamos, então achar hipóteses e caminhos para uma possível solução dos problemas. 

Deste modo, seria possível um encaminhamento das ações. 

Nossas buscas, ao analisarmos os registros no percurso da pesquisa, nos levaram a 

Bender (2014) que trata da aprendizagem baseada em projetos e afirma ser essa uma das formas 

mais eficazes disponíveis de envolver os alunos com o conteúdo. Passaremos a resenhá-lo, dada 

a sua contribuição para o desenvolvimento do projeto.  

 

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é um modelo de ensino que 
consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do 

mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e, 

então, agindo cooperativamente em busca de soluções (BARELL, 2010; 
BARON, 2010; BILLAND; FRENCH; ERTMER, 2009; LARMER; 

MERGEN; DOLLER, 2010). (BENDER, 2014, p. 9) 
 

Na ABP são utilizados temas geradores para fundamentar o cenário da vida real, que 

promove a integração das disciplinas e desenvolve as habilidades cognitivas, fazendo o aluno 

enxergar a conectividade das ideias dentro das diversas áreas do conhecimento. 

Para esse fim, são utilizados filmes, leituras, reescritas de livros, peças teatrais, produção 

de jornais, leitura de peças de teatro, entre outros, com o propósito de estimular os alunos a 

aprender e produzir o maior número de ideias criativas, o que traz ao grupo muita motivação, 

planejamento, sugestões de soluções para problemas, elaboração de planos de ação, além de 

resultados surpreendentes, tais como: a produção de vídeos, escrita de peças teatrais, 

encenações, criação de blogs, websites, produção de apresentações com o programa 

PowerPoint, composições musicais, revistas em quadrinhos, exposições em mostras culturais 
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atividades nas quais os alunos podem se autoavaliar, assim como os professores podem avaliar 

os alunos. 

A equipe pedagógica, intuitivamente, desenvolveu muito do que Bender (2014) citou 

sobre recursos e estratégias para motivar os alunos no projeto. Ficou claro o quanto é importante 

dar voz aos alunos no processo de tomada de decisão, na escolha dos temas, nas estratégias e 

nos resultados dos trabalhos. Nesse momento, quando os alunos têm a oportunidade de escolha, 

sentem-se valorizados e engajados no processo. Para realizar escolhas, os alunos precisam 

desenvolver sua capacidade de análise e de decisão e assumir as consequências dessas escolhas, 

além de avaliar o próprio trabalho e o dos outros, contribuir para a solução de problemas, 

desenvolver a autonomia e o diálogo. 

O tema cidadania foi trabalhado em uma abordagem interdisciplinar, perpassando todas 

as áreas do conhecimento e, principalmente, aproximando pessoas e dialogando com diferentes 

saberes. 

A experiência vivida nas reuniões com a equipe pedagógica durante o percurso do 

projeto permitiu afirmar que as ações estavam pautadas pelos princípios da interdisciplinaridade 

concebidos por Fazenda. 

Fazenda (2011, p. 29) explica que são cinco os princípios que subsidiam a prática 

interdisciplinar: humildade, coerência, espera, respeito e desapego. Humildade ante a limitação 

do próprio saber, perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, reconhecer 

limitações e ter coragem para superá-las; espera é o tempo de escuta; respeito por si e pelas 

pessoas; coerência entre o que digo e o que faço; desapego das certezas, buscando o 

compartilhamento com o outro, novas possibilidades do agir e do pensar. Finalizando, a atitude 

de reciprocidade é a que conduz a troca, que induz ao diálogo com pares idênticos, com pares 

anônimos e consigo mesmo. 

A interdisciplinaridade tende a engajar os alunos na aprendizagem, tornando-os 

coautores das práticas junto aos professores, fazendo-os mais próximos da escola e, 

consequentemente, abrindo um canal de comunicação entre os integrantes da comunidade 

escolar. 

Cabe à escola permitir experiências mais prazerosas de aprendizagem e 

desenvolvimento, criando estratégias para maior participação dos alunos, levando em 

consideração sua cultura, e capacidade decisória em vez de forçá-los a se encaixar em modelos 

pedagógicos já ultrapassados e procurando conectá-los à sociedade do século XXI. 

O trabalho cooperativo é desenvolvido na contribuição da solução de problemas, 

desenvolvimento das habilidades investigativas, planejamento, administração conjunta do 
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tempo e na avaliação dos colegas. Por ser um trabalho interdisciplinar que promove a integração 

das disciplinas, desenvolve habilidades cognitivas fazendo o aluno enxergar a conectividade 

das ideias dentro das diversas áreas do conhecimento, e levá-los a altos níveis de desempenho, 

aprendendo a trabalhar em equipe e desenvolvendo habilidades colaborativas.  

O papel do professor, de acordo com Bender (2014), passa a ser de mediador em 

colaboração com os alunos, atuando como orientador e coparticipante motivador do projeto. 

Ele pode sugerir estratégias introdutórias que indicarão a importância do tema gerador ou a 

questão motriz. Ele deverá orientar tarefas, planejar ações com o grupo, dividir 

responsabilidades, desenvolver uma linha do tempo para o recolhimento de informações, tomar 

decisões cooperativamente, determinar quais informações adicionais podem ser essenciais, 

definir prazos para que os estudantes comuniquem os resultados dos trabalhos, oferecer 

diferentes suportes (textos, vídeos e outros), organizar o contato dos alunos com pessoas da 

comunidade que possam dar entrevistas, facilitar discussões, proposições de ideias, organizar 

tarefas sobre o tema, orientar grupos, avaliar as diferentes tarefas, organizar visitas a museus, a 

salas de concertos, propor debates com alunos de outras escolas etc. 

Segundo Fazenda (2001), o professor interdisciplinar apresenta quatro tipos de 

competências:  

• Competência intuitiva: própria de um sujeito que vê além do tempo e espaço. A 

ousadia acaba sendo seu principal atributo. 

• Competência intelectiva: a capacidade de refletir é tão forte que imprime esse 

hábito nos alunos. Ele ajuda a organizar as ideias, classificá-las e defini-las.  

• Competência prática: organização espaço-temporal e o seu melhor atributo. 

Tudo ocorre milimetricamente como planejado. Alcança resultados de qualidade.  

• Competência emocional: uma competência de leitura da alma. Existe em seu 

trabalho um apelo muito grande pelo afeto. Auxiliando na organização das emoções, 

contribui também para a organização dos conhecimentos mais próximos à vida.  

Voltando a Bender (2014), os aspectos favoráveis de um currículo interdisciplinar 

elaborado em torno de um tema/problema com ênfase em habilidades cognitivas e 

conhecimento são: ter o ambiente de aprendizado focado no aluno, aprendizagem ativa em que 

os professores atuam como facilitadores e os resultados são focados no desenvolvimento de 

habilidades, motivação e amor pela aprendizagem permanente. Encorajar a participação em 

pesquisas, investigação e aplicação de novos conhecimentos para resolução de problemas, ter 

relação direta com a vida, que nem sempre possui uma estrutura organizada em sua resolução, 
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mas sim um planejamento para a solução. Propõe ao aluno trabalhar de forma colaborativa para 

soluções eficazes, levar à utilização racional da Internet para a construção de conhecimento, 

além de integrar todas as disciplinas e propor a conectividade de grandes ideias dentro das 

várias áreas do conhecimento. 

Para Fazenda (2013a, p. 88): 

 

A prática interdisciplinar pressupõe uma desconstrução, uma ruptura com o 
tradicional e com o tarefeiro escolar. O professor interdisciplinar percorre as 

regiões fronteiriças flexíveis onde o “eu” convive com o outro sem abrir mão 
de suas características, possibilitando a interdependência, o 

compartilhamento, o encontro, o diálogo e as transformações.  

 

Assim como Fazenda nos ajuda a compreender a interdisciplinaridade, Carvopina 

(2017) nos ajuda a entender sua aplicação da ABP que, pela sua própria essência e sistemática, 

garante aos estudantes a aquisição de aprendizado e habilidades tais como autoaprendizagem, 

a busca por informação, preparação de apresentações, trabalho em equipe, planejamento da 

duração das fases do projeto, habilidade de expor adequadamente, elevação do nível de 

responsabilidade e a habilidade de tomar decisões. A tudo isso adicionamos as vantagens de 

executar projetos interdisciplinares pela integração do conhecimento, a qual exerce um papel 

em promover o aprendizado de e pelas competências dos estudantes. 

Ainda segundo Carvopina, essas seriam as razões pelas quais a aplicação da ABP com 

uma perspectiva multidisciplinar constitui uma fase superior dentro do processo de ensinar-

aprender que não somente expande as habilidades dos estudantes na sua preparação para o 

futuro profissional como também contribui para elevar a qualidade deste mesmo processo. 

Assim, entendo que a ABP, tratada sob a perspectiva da interdisciplinaridade, é uma 

ferramenta que permite que os alunos confrontem as questões da vida que consideram 

significativas. Pode ser utilizado em todas as disciplinas e anos, séries e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). O poder da escolha do tema a ser investigado pelos alunos traz uma motivação 

adicional, além de desenvolver a autonomia, a capacidade crítica e criativa.  
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ABP com perspectiva interdisciplinar. Fonte: Carvopina (2017). Traduzido pela autora 

 

 

Essa ideia conecta com o significado de cidadania que, segundo Gilberto Dimenstein, 

seria uma das pontes seguras para fazer a passagem por cima do abismo entre o saber e o fazer. 

Considerando que a sociedade contemporânea exige cada vez mais pessoas éticas, que saibam 

trabalhar em equipe, com inteligência emocional para lidar com conflitos, educar para essas 

competências torna-se mandatório. 

Um currículo interdisciplinar consistente permite a reflexão dos problemas 

comunitários, em busca de soluções, e um currículo integrado com a comunidade que traga um 

debate sobre a realidade social dos nossos alunos. 

Na seguinte matéria publicada na Folha de São Paulo, em 30/09/07, são consideradas as 

mudanças que vêm ocorrendo nos exames vestibulares, que exigem cada vez mais a visão 

crítica-reflexiva do aluno, assim como a necessidade de associar ideias e informações 

conectadas com a realidade. 

Gilberto Dimenstein aponta a necessidade de uma educação interdisciplinar que saia do 

âmbito da “decoreba” e possibilite ao aluno a construção de visão crítica do mundo.  
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3.2 Por que trabalhar cidadania? 

 
[...] a postura interdisciplinar vai além dessa mera colaboração, pois implicará 

sempre uma percepção de continuidade do saber. Diria que há uma profunda 

interdependência de todas as disciplinas na medida em que o "especialista" 
quebre por dentro" as barreiras construídas em torno de seu trabalho. 

(ESPÍRITO SANTO, 1996, p.72) 

 

De modo geral o currículo da escola era tradicional e desconectado da realidade social 

dos alunos e das necessidades da sociedade contemporânea que exige cada vez mais pessoas 

criativas, que saibam trabalhar em equipe, com domínio dos recursos digitais, e que saibam 

lidar com os conflitos do dia a dia. 

Para Delors (2012, p. 54): 

 

Os sistemas educacionais formais são muitas vezes acusados – e com razão – 
de limitar a realização pessoal, impondo a todas as crianças um modelo 

cultural e intelectual sem considerar a diversidade dos talentos individuais. 
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Tendem, por exemplo, a privilegiar conhecimentos abstratos em detrimento 

de outras qualidades humanas como a imaginação, aptidão para comunicar-
se, o gosto pela animação do trabalho em equipe, o sentido do belo, a dimensão 

espiritual e a habilidade manual.  

 

O sonho de uma educação transformadora desencadeou um novo olhar para o aluno, 

tentando torná-lo mais autônomo e reflexivo, trazendo a realidade da comunidade para dentro 

dos muros da escola, e tentando conscientizá-lo dos seus direitos e deveres perante a sociedade. 

Dessa forma “a educação deve preparar cada pessoa para essa participação, mostrando-lhes não 

só os direitos e deveres, mas também desenvolvendo as suas competências sociais, estimulando 

o trabalho em equipe na escola” (DELORS, 2012, p. 50). 

Para Fazenda (2002, p. 71), “mudar representa assumir um grande desafio: tornar a 

educação menos tímida, mais arrojada, menos apegada às tradições de uma escola fria, triste, 

sem cores, sem luz e distante da afetividade”. Ela ainda questiona: “Quais adaptações um 

currículo precisa ter para atingir uma criança carente?” 

Uma abordagem consistente de currículo na perspectiva interdisciplinar permite a 

reflexão dos problemas comunitários em busca de soluções e propicia debates sobre a realidade 

social. Esse currículo possibilita o envolvimento de todos os alunos que possuem habilidades 

diferentes ou complementares melhorando a qualidade acadêmica de todos os envolvidos.  

A bagagem que os alunos trazem, sua riqueza cultural, comunitária e da família é mais 

importante para o desenvolvimento de conteúdos conectados com a realidade do que os que 

estão no currículo prescrito. O desafio do currículo é tornar os educandos mais éticos, 

solidários, respeitosos, contextualizados, conscientes dos problemas e sabendo compartilhar 

ideias e soluções. 

Na pedagogia baseada em projetos interdisciplinares, os alunos descobrem o prazer 

autoral, deixando de ser passivos e utilizando conhecimentos prévios conectando-os à realidade, 

lidando assim com problemas concretos. 

 
A educação para a cidadania – é uma das pontes seguras para fazer a passagem 

por cima do abismo entre o saber e o fazer, preparando o jovem para as 

demandas contemporâneas. Não só pelo estímulo à ética, à solidariedade, ao 
respeito, mas à capacidade de absorver, criticar, contextualizar o que está em 

volta, lidar com a força do imediato. (DIMENSTEIN, 1999, p. 137). 
 

Concordamos com o referido autor quando discute que trabalhar cidadania não se 

resume apenas a eventos episódicos, mas exige um plano consistente administrado pela escola 

de forma a trazer os problemas que afetam a comunidade, rompendo os muros e fazendo com 

que a escola da vida entre na escola. 
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Na escola da vida, existem lições para uma escola tradicional?  

Quando visitei a organização não governamental do Projeto Axé, em Salvador, Bahia, 

que atua na área de arte-educação com crianças em situação de vulnerabilidade social, percebi 

a similaridade com nossos alunos de Paraisópolis. Era necessário estabelecer vínculos com as 

crianças e adolescentes para que a escola pudesse ter significado. Era necessário criar atividades 

lúdicas, artísticas e culturais, além de somente ministrar conteúdos essenciais, que também são 

muito importantes para a formação do aluno. O debate da realidade social da comunidade e do 

nosso país facilitaria o processo de ensinar e aprender? Projetos multidisciplinares e 

interdisciplinares poderiam despertar o encanto de aprender? 

Os professores, coordenadores e diretores abraçariam o projeto? E os alunos? Eram 

questões inquietantes naquele momento, mas como gestora da instituição precisava pensar 

interdisciplinarmente e acreditando que vencer as barreiras disciplinares implicaria vivenciar 

novas experiências em nossas vidas na perspectiva pessoal e profissional. 

 

[...] superar o esfacelamento do saber e das disciplinas, exige que nos 
desfaçamos de resquícios que estão impregnados em nosso ser 

pessoal/profissional. Desse modo, para assumirmos uma atitude Inter e 
transdisciplinar é preciso partir para a ação e senti-las vivas em nossas vidas. 

(FAZENDA, 1999, p 10). 

 

Partimos para a ação com aproximadamente 270 alunos do EM no auditório com o nosso 

voluntário, e professores ainda sem muita clareza do projeto. Nesse dia os alunos já deveriam 

ter lido o livro Cidadão de Papel para concluírem com suas palavras o conceito de cidadania.  

Luana Germano Ferreira, ex-aluna que participou do projeto, declara hoje que: 

 

“Quando eu ouvi a palestra do Gilberto Dimenstein, sobre o seu livro 

Cidadão de Papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil, 
que eu guardo com muito carinho até hoje com seu autógrafo, compreendi na 

época o quanto nós, jovens, poderíamos participar das soluções e das 

questões sociais do nosso dia a dia. 
As frases citadas no livro ‘Direito de ter direto’ e ‘Eles têm comida, às vezes 

teto. Falta futuro’ mudaram minha maneira de pensar sobre questões 
levantadas naquele dia: cidadania da criança e do adolescente; vida e morte. 

Essa palestra me fez ter um olhar diferente à minha volta e foi muito 

enriquecedora para minha formação”.   
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Formou-se na EC Trabalhando há 13 anos no Colégio Visconde de Porto Seguro, com 

duas promoções, hoje atua como diagramadora, trabalhando ao lado dos professores que lhe 

deram aula, o que é uma satisfação enorme. Atualmente, cursa Artes Visuais e fica feliz por 

fazer parte dessa trajetória de ensinamentos, amizade e muito carinho. 

Os alunos já não se comportaram como seres passivos, expunham suas ideias 

expressando, hipoteticamente, o que seria ou não cidadania. Exemplos do cotidiano da favela 

emergiam, denunciando muito mais a falta de cidadania no cotidiano da comunidade. 

Nas definições já afloravam os conceitos, ainda primários, do que poderia ser cidadania. 

O debate foi favorecido pelo poder de comunicação do voluntário Gilberto Dimenstein e o 

interesse tornou-se visível entre os presentes, professores, alunos e diretores. Os alunos saíram 

com uma lição de casa. Eles deveriam escrever um texto sobre o tema e se organizarem em 

grupos de trabalhos. 

A comunidade escolar envolveu desde o motorista que buscava Dimenstein e 

conversava com ele sobre o projeto durante o percurso, até a secretária que fazia os 

agendamentos e registros das atividades. Alunos e professores mal podiam aguardar o próximo 

encontro. Era possível perceber o acolhimento do projeto por toda a comunidade escolar. 

Dimenstein orientava que a primeira etapa do projeto seria deglutir cada conceito do 

livro e depois encaixá-lo na realidade local. Nas conversas com os alunos, tentava colher sinais 

que explicassem o entusiasmo – e coincidiam exatamente como os sinais de projetos 

semelhantes, que ele acompanhava. Havia um prazer autoral. O aluno agora era um agente de 

conhecimento que não vinha em compartimentos estanques, mas embolado. Não é de hoje, 

claro, que se sabe que a educação por projetos exerce fascínio, dizia Dimenstein aos alunos. 
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Antes do projeto, os professores não trabalhavam em rede e os alunos não tinham 

conexão entre os conhecimentos. Era tudo fragmentado em disciplinas, porém a partir do 

movimento iniciado com o projeto, os professores começaram a trabalhar semanalmente de 

forma integrada. A escola passou a ser um espaço de convivência e o professor na sala de aula, 

pôde acompanhar a evolução de cada aluno, atuando como um mediador das ações, ajudando a 

escolher o que era relevante para a sua formação. No decorrer do desenvolvimento do projeto, 

os alunos começar a se sentir valorizados. A cidadania é um eixo para o empoderamento dos 

indivíduos. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Trazer a prática vivida e refletir sobre ela é a marca da pesquisa interdisciplinar de Ivani 

Fazenda. Assim trazer para análise e pesquisa um projeto de inclusão interdisciplinar com a 

abrangência que tomou, resulta num desafio metodológico, porém motivador para continuidade 

dos estudos.  

A partir da memória do projeto que contou com um registro rigoroso foi desenvolvida 

uma pesquisa qualitativa com técnicas de análise documental. Uma abordagem qualitativa 

permite perceber as perspectivas dos participantes.  

Uma pesquisa interdisciplinar toma como base os registros cuidadosamente elaborados 

pelo pesquisador sobre sua própria prática e escrever sobre ela é uma ousadia como bem 

afirmou Fazenda (2009) quando ressalta que fazer pesquisa é também isso. 

 
[...] pesquisa interdisciplinar distingue -se das demais por revelar na sua forma 

de abordagem a marca registrada do pesquisador. O exercício de buscar a 

marca registrada envolve uma viagem interior, um retrocesso no tempo, em 
que o autor ao tentar descrever a ação vivenciada em sua história de vida 

identifica-se com seu próprio modo de ser no mundo. (FAZENDA, 2014, p.5) 

 

Dessa maneira, pensar o objeto de estudo, refleti-lo, e assim aprendê-lo e transformá-lo 

construindo o conhecimento antes ignorado constitui-se no percurso desse trabalho. 

O Projeto de Inclusão Interdisciplinar Cidadão de Verdade ocorreu no período de 2007 

a 2011, na Escola da Comunidade, situada no campus Morumbi do Colégio Visconde de Porto 

Seguro. Participaram do projeto aproximadamente 300 alunos, sendo uma classe do Ensino 

Fundamental I e os alunos do Ensino Médio, oriundos da favela Paraisópolis e redondezas. 

Embora esses alunos viessem de uma comunidade com baixos índices de desenvolvimento 

socioeconômico, educacional e cultural apresentavam muita vontade e determinação para 

superá-las. A dificuldade era apenas de conteúdo, pois eram criativos, cooperativos, 

respeitosos, habilidosos e gratos pela oportunidade de vivenciar a educação numa escola 

diferenciada. 

As atividades do projeto aconteciam todas às quintas-feiras no horário regular de aula. 

Todos os professores foram envolvidos nas atividades interdisciplinares, mesmo aqueles mais 

reticentes acabaram se inserindo no trabalho. O projeto, como dito antes, teve início a partir da 

proposta do jornalista Gilberto Dimenstein inspirada em sua obra, Cidadão de Papel. A ideia 

primordial não era estudar com eles o conceito de cidadania, mas sim vivenciá-la. 
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O projeto foi registrado por meio de fotos, vídeos, produções escritas dos alunos, 

comunicados aos professores, atas de reunião, documentos de acompanhamento do 

desempenho dos alunos no Enem, do registro dos ingressantes nas faculdades e depoimentos 

de alunos e ex-alunos participantes do projeto. Todo esse material foi organizado e constitui 

um acervo de seis pastas-arquivo. 

A análise dos registros baseou-se numa coletânea dessa revisita aos materiais 

selecionados, para responder às inquietações apresentadas no início do trabalho. A difícil 

escolha dessa coletânea se deu pela expressividade de sua importância na mudança de 

comportamento e atitude dos alunos, principalmente demonstrando sua criatividade, 

cooperação, respeito, apropriação de conhecimento e pensamento crítico sobre as atividades 

nas quais foram protagonistas.  

Procurei selecioná-los com o olhar dos olhos, enxergar com a alma e apreciar com o 

coração. Desde pequenos, comenta Pedro Bial, aprendemos que ao fazer uma opção estamos 

descartando outra. Para fazer as escolhas das atividades foi necessário ler muito, prestar a 

atenção no contexto em que os documentos foram escritos e, principalmente livrar-me de 

preconceitos. 

Outros documentos selecionados (depoimentos dos alunos) levaram em conta o texto, o 

contexto social, as palavras e frases significativas de mensagens que demonstrassem a 

internalização não apenas do conceito, mas também da prática cidadã. 

 

4.1 Atividades desenvolvidas e expectativas de aprendizagem 

 

É importante ressaltar que neste projeto foi significativo o olhar e a atitude e todos os 

envolvidos no processo e desenvolvimento das atividades. Concordamos com Silva (2008) ao 

se reportar ao início e um processo de trabalho. 

 

Considero fundamental iniciar um processo de trabalho com o grupo pelo 
despertar da essência humana, motivando a sensibilidade para olhar o mundo, 

a nós mesmos e, neste caso, o mundo da educação. A intenção é chamar 
atenção para o professor que é capaz de desaprender buscando a 

essencialidade da alma, o ser verdadeiro, pleno em sua profissão. Ser o de 

todos os caminhos, ser presença. Silenciosa presença na vida daqueles que 
passarem por nossa sala de aula. (SILVA, 2008, p.120). 

 

Logo no início, uma das primeiras atividades realizadas pelos alunos foi a escolha do 

lema do projeto: “Se queremos uma sociedade melhor para vivermos, é preciso redimensionar 

a palavra cidadania”. 
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Nossa expectativa do trabalho interdisciplinar foi propiciar ao aluno uma produção 

crítica de textos no campo social e possibilitar uma interpretação da realidade, organizando 

atividades que pudessem contribuir para a ressignificação e incorporação da cidadania abordada 

em diversas áreas do conhecimento. 

O objetivo do Projeto de Inclusão Interdisciplinar Cidadão de Verdade também foi 

proporcionar aos alunos a percepção dos seus direitos e deveres, e que como cidadãos tivessem 

uma postura diferenciada frente aos desafios da vida. Trata-se de um projeto maior no qual 

diversos outros projetos se desenvolveram com o intuito de alargar os conhecimentos 

multidisciplinares e interdisciplinares de abrangência artística, cultural, digital e de 

aprendizagem dos conteúdos essenciais, português, história, geografia, inglês, etc. 

Com o desenvolvimento desse projeto surgiram outras propostas de criação de outros 

projetos, sempre em uma perspectiva cidadã. São eles: Projeto Rios do Mundo, Jornalismo 

Comunitário e Palco Digital, que serão brevemente citados devido ao farto material 

documentado. Foi necessário escolher algumas atividades para ilustrar as expectativas de 

aprendizagem que ilustrassem as ações, embora todas elas fossem muito significativas. A maior 

parte dos registros apresentados refere-se ao projeto inicial que deu origem aos demais. 

 

Atividade 1: Elaboração do logo, blog e site do projeto. 

Os alunos da antiga 8ª série desenvolveram um logo representativo do projeto, criaram 

um blog e um site com o objetivo de depositar, organizar e divulgar todas as etapas do projeto. 

Expectativa de aprendizagem: propiciar a utilização de ferramentas multimídias para 

o aluno comunicar-se, produzir informações e aprender a resolver problemas digitais. 

Para esta atividade foi utilizado um programa de construção de páginas do portal 

educacional e um site provisório recebeu as produções de todas as séries. O site e o blog foram 

construídos nas aulas de informática da 8º série. Um grupo ficou responsável pela transposição 

das imagens (textos, desenhos, fotos) para linguagem tecnológica, criaram links para os 

produtos finais de cada série utilizando o programa Dream Weaver e o trabalho foi 

acompanhado por todos os professores. O registro fotográfico ficou a cargo desses alunos. 
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Logo desenvolvido pelos alunos da 8ª série 

 

 

Blog elaborado pelos alunos 

 
Acesso ao site: http://pessoal.educacional.com.br/cidadaodeverdade 
Fonte: Arquivo da Escola da Comunidade 

 

 

http://pessoal.educacional.com.br/cidadaodeverdade
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Cidadão de Verdade: HENRIQUE PARAIZO DE MELO foi aluno da Escola da 

Comunidade de 1997 a 2010, graduou-se em Biologia pela Universidade Mackenzie, foi 

estagiário no Colégio Visconde de Porto Seguro, organizou e implantou um cursinho 

universitário social na favela de Paraisópolis para atender alunos das escolas públicas. 

 

Atividade 2: Elaboração de jornais, tabloides e revistas. 

As 2ªs séries produziram tabloides utilizando ferramentas tecnológicas do portal 

Educacional. A coordenação ficou a cargo da área de Geografia, e a elaboração dos textos 

coordenados pelas áreas de História, Língua Portuguesa. 

Expectativa de aprendizagem: Nosso objetivo com essas atividades era fazer com que 

o aluno compreendesse o funcionamento das diferentes linguagens jornalísticas que refletissem 

sobre os diversos temas que englobam a cidadania, manipulassem editores de texto, realizassem 

edição de fotos e ampliassem as possibilidades de análises e divulgação de fatos. 
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1. Jornal Ambiental 
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2. Jornal da Verdade 
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3. Jornal da Ética Globalizada 
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As 3ªs séries criaram uma revista eletrônica coordenada pelas áreas de Língua 

Portuguesa, Geografia e História. As ilustrações foram organizadas pelo departamento de Arte.  

 

 

 

Para o primeiro encontro com o jornalista Gilberto Dimenstein os alunos já haviam lido 

o livro Cidadão de Papel e produzido uma redação do Enem sobre o tema cidadania. 
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Atividade 4: Making of e apresentação do Filme Querô. 

No segundo encontro, os alunos assistiram a um documentário sobre o filme Querô e o 

discutiram segundo o impacto da obra e as transformações ocorridas na vida dos 40 atores 

moradores de comunidades carentes da área portuária de Santos. No encontro estavam presentes 

os atores, o diretor e o preparador do elenco. 

Expectativa de aprendizagem: Utilização de diferentes linguagens e discursos visando 

a atuação social, valorizando a própria identidade, desenvolvendo o sentimento de 

pertencimento. 
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Cidadão de Verdade: Anderson Sobrinho Cardoso 

 

 

 

“Eu tive um sonho e nunca deixei de acreditar nele. E mesmo tendo que mudá-
lo por circunstâncias da minha vida, nunca deixei de sonhar e de correr atrás 

dele. Nunca pensei que chegaria onde cheguei. Hoje sei que por aqui não vou 

parar. Você tem um sonho? Então levante do sofá e vá atrás dele. Não reclame 
daquilo que lhe falta mas agradeça por aquilo que têm”. 

 

Anderson Sobrinho Cardoso vive atualmente na cidade de Montverde, localizada a 15 

minutos de Orlando, Flórida. Trabalha como técnico na Montverde Academy, uma private 

boarding school conhecida no mundo inteiro como uma das melhores dos Estados Unidos para 

estudantes e atletas internacionais e norte-americanos. É assistente do diretor do Soccer 

Institution Montverde Academy (SIMA), programa campeão nacional de futebol de high school, 

que atingiu recorde nacional por cinco anos consecutivos, sem perder um jogo na temporada 

regular. É também conselheiro acadêmico dos atletas e house parent. 

 

Atividade 5: Apresentação do Coral e Banda da EC no Concerto Toca-Atitude na 

Virada Cultural, na praça Aprendiz das Letras, Vila Madalena. 

O coral cantou com os alunos do projeto Guri e a Orquestra Bachiana sob a regência do 

Maestro João Carlos Martins e com uma participação especial da bateria da escola de samba 

Vai-Vai. Após a apresentação os alunos interagiram com a companhia de teatro Satyrus que 

apresentou um ato de protesto contra a violência – “Ato pela Nação Esquartejada”. 

Assistiram a uma coreografia do grupo Milágrimas e Samwood produzido a partir do 

projeto Dança Comunidades dirigido pelo coreógrafo Ivaldo Bertazzo. 
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Expectativa de aprendizagem: Valorizar as diversas manifestações artísticas e 

culturais, desenvolvendo autoestima e orgulho de sua origem e identidade. 

 

Concerto com o maestro João Carlos Martins 

 

 

 

 

Atividade 6: Debate no Colégio Santa Cruz sobre o filme “Pro dia Nascer Feliz”.  

Participaram do encontro, o jornalista Gilberto Dimenstein, os alunos do Projeto 

Aprendiz e do Colégio Santa Cruz, bem como os alunos da Escola da Comunidade e psiquiatras 

do Hospital das Clinicas de São Paulo. 
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Expectativa de aprendizagem: Desenvolver o senso de identidade individual e cultural 

na formação de grupos, além da curiosidade e abertura para diferentes visões de mundo.  

 

Valorização da troca e colaborações socioculturais. 

 

 

Atividade 7: Simulado de redação do Enem 2000. Tema: Direitos da criança e do 

adolescente: como enfrentar este desafio nacional? 

Expectativa de aprendizagem: Expressar ideias originais construindo um texto 

dissertativo-argumentativo segundo as regras do Enem. Procurar encontrar uma possível 

solução para o problema. 
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Atividade 8: Conhecendo o centro de São Paulo – visita monitorada com o objetivo de 

fotografar criticamente a cidade.  

As três classes da 2º série do ensino médio realizaram três roteiros diferentes com o 

objetivo de organizar uma exposição fotográfica que identificasse um problema e sua solução 

valendo-se de legendas explicativas. Produziram um jornal utilizando ferramentas do Portal 

Educacional e referências do livro Cidadão de Papel.  
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Expectativa de aprendizagem: Incrementar a comunicação, a criticidade, a autonomia, 

a responsabilidade, empatia e cooperação dos alunos. Produção de textos orais, escritos e 

visuais estimulando a criatividade, o conhecimento, a comunicação e o repertório cultural.  

Identificar aspectos artísticos, paisagísticos, problemas sociais e ambientais, poluição 

visual, apelo ao consumo, comércio ilegal, etc. 

Propor intervenções nos espaços urbanos de forma a torná-los mais humanizados, 

agindo de forma consciente na construção do espaço social da cidade. Valorizar o patrimônio 

histórico, cultural e arquitetônico da cidade. 

 

 

Atividade 9: Educação: Filmar escolas da Paraisópolis, observar seu estado de 

conservação, seu funcionamento e a qualidade das aulas, além de entrevistar professores e 

alunos, avaliar e comparar a alimentação das escolas e observar a frequência dos professores. 

Expectativa de aprendizagem: Despertar o pensamento crítico e criativo. Investigar 

causas e elaborar hipóteses tentando criar soluções para os problemas educacionais. Expressar-

se e partilhar informações por meio de vídeos. 
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Atividade 10: Chocolate com poesia  

O projeto – iniciativa dos alunos da Escola da Comunidade – teve por objetivo motivar, 

entreter, cantar, sentir e viver a poesia. Começaram com a poesia narrativa, a poesia que se 

propõe a contar histórias, normalmente em forma de métricas, rima ou verso livre. Passaram 

pela sentimental ou filosófica e a concreta. Tudo culminou com uma nova etapa: um recital, 

isto é, a poesia para ser ouvida, lida em voz alta, por alunos que expressavam a ideia do poeta. 
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Expectativa de aprendizagem: Valorizar e utilizar o mundo cultural para explicar a 

realidade, autoconhecimento e exercitar a empatia e o diálogo participando de eventos para 

compartilhar obras de própria autoria e/ou interpretar produções de outros autores nas diferentes 

práticas culturais. 

 

 

Encontro do grupo Chocolate com poesia. 

 

 

Atividade 11: Leitura da Declaração dos Direitos Humanos (1948, no período pós-

guerra).  

O artigo da declaração dos direitos humanos está ou não sendo respeitado? Os alunos se 

posicionaram sobre o assunto. Houve uma discussão coletiva para subsidiar a reescrita de um 

capítulo do livro Cidadão de Papel e a elaboração de uma reportagem para a área de Língua 

Portuguesa. 

Expectativa de aprendizagem: Refletir sobre os direitos humanos, cidadania, tomada 

de decisões para agir ética e democraticamente nas situações do cotidiano. 
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Atividade 12: Petição pela Paz. Os alunos criaram e compartilharam e-mail que foram 

traduzidos para quatro línguas (inglês, espanhol, alemão e português) e enviados para muitas 

raças, religiões ou nacionalidades. 

Expectativa de aprendizagem: Analisar os desafios sociais a serem vencidos para que 

se estabeleça uma cultura de paz, investigando os caminhos solidários para romper com a 

violência. 

 

Atividade 13: Desnutrição - Reflexão sobre o programa Fome Zero e a elaboração de   

um banner com uma frase representativa das reflexões do projeto. 

Expectativa de aprendizagem: Analisar os desafios sociais a serem vencidos no 

combate à fome e propor alternativas solidárias.   

 

 

Cidadã de Verdade: MARIANA DE SOUZA AGUIAR 
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Mariana de Souza Aguiar concluiu a Escola da Comunidade em 2011, é graduada em 

medicina, e atualmente realiza residência em oncologia com objetivo de cuidar de crianças 

carentes com câncer. 

 

“Fazer parte da história da EC, para mim, é um privilégio. A EC abriu ‘portas 

e janelas’ de um futuro brilhante e me deu condições para que o sonho de me 
tornar médica virasse realidade. Parabenizo a todos que, com competência, 

carinho e dedicação, buscam todos os dias a concretização dos sonhos de 

jovens como eu, tornando-os realidade”. 
 

 

Atividade 14: Meio ambiente. Água nosso tesouro azul, poluição da água e lixo – como 

montar uma cooperativa de catadores? 

Expectativa de aprendizagem: Identificar oportunidades de aplicação dos 

conhecimentos para uma intervenção positiva no meio ambiente.  
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Atividade 15: Trabalho sobre renda.  

Expectativa de aprendizagem: Investigar causas dos problemas relacionados à 

trabalho e renda, elaborar e reformular hipóteses possíveis para a resolução de problemas.  

 

 

Atividade 16: Trabalho e renda: Distribuição injusta.  

Expectativa de aprendizagem: Elaboração de vídeo permitiu uma reflexão crítica e 

criativa para investigar as causas e testar hipóteses na tentativa de resolução de problemas e 

apresentação de soluções. 

 

 



81 

 

 

Cidadão de Verdade: WESLEY MIQUELINO, aluno mencionado na matéria A incrível 

matemática do professor Wesley, publicada em 12/09/2005 na Folha de São Paulo. 

 

FOLHA DE S.PAULO 

12/09/2005 

A incrível matemática do professor Wesley 

Wesley Miquelino é um adolescente negro, estuda à noite e vive numa casa de dois quartos 

na periferia de São Paulo, povoada pela pobreza e pela violência -ele divide um dos quartos com a 
irmã. Estatisticamente, a trajetória de um menino negro da periferia é previsível: primeiro, a 
dificuldade de concluir o ensino médio; depois, se não parar por aí, provavelmente irá cursar uma 

faculdade privada de qualidade discutível e terá de bancar uma mensalidade. Resumem-se nele as 
limitações daqueles que, além da baixa renda e do pouco acesso à educação pública decente, são 
discriminados pela cor. 

Não seria nada difícil para o próprio Wesley manusear números e traduzir em estatísticas 
suas dificuldades. Ele ficou em segundo lugar numa olimpíada de matemática, na qual disputaram 
estudantes de uma das mais conceituadas escolas brasileiras, que são, em sua maioria, trilíngües -

falam português, inglês e alemão. Obteve também o segundo lugar de um concurso nacional de 
informática, com intrincados testes de lógica. "Tenho imenso prazer em fazer testes matemáticos", 
diz. Seus dois outros prazeres são a leitura e o basquete. 

O roteiro previsível para o menino negro da periferia foi alterado por um detalhe -na verdade, 
uma raridade estatística. Quando tinha seis anos de idade, ele se candidatou a uma vaga na Escola 
da Comunidade, mantida pelo colégio Visconde de Porto Seguro, criado por alemães para oferecer 

um nível educacional semelhante ao dos europeus. 
Com os mesmos professores e o mesmo currículo do Porto Seguro (exceto as aulas de 

alemão, que são substituídas por mais aulas de informática), a Escola da Comunidade é gratuita e 

oferecida a estudantes de famílias pobres; a imensa maioria deles é egressa de uma favela chamada 
Paraisópolis, onde se concentram alguns dos piores indicadores de violência da cidade. 

Há casos de vários alunos que passaram por ali e conseguiram prosperar, entrando nas 

melhores faculdades. Um deles virou médico e agora seus filhos estudam no Porto Seguro -desta 
vez bancando uma mensalidade cara mesmo para famílias de classe média mais alta. Quem quiser 
se aprofundar nesse assunto poderá ler no meu site (www.dimenstein.com.br) um relato dessa 

experiência. É semelhante ao que ocorre na escola da Embraer, também gratuita, divulgada na 
coluna passada, na qual os alunos de escolas públicas estão entrando nas melhores universidades. 

Wesley logo demonstrou talento para a matemática, o que ficou notório com seu desempenho na 
olimpíada: enfrentou alunos não só da Escola da Comunidade, mas também do Porto Seguro, onde 
estão matriculados filhos de famílias da elite econômica e intelectual paulistana.  

Além do empenho em matemática, desenvolveu o prazer pela leitura de romances. Todas as 
semanas, ele vai à biblioteca e pega pelo menos um livro. "Já estou começando a ler bem em inglês", 
orgulha-se. 

Desde o início deste ano, passou a atuar, sem remuneração, como professor. Chega mais 
cedo à escola e ajuda colegas mais novos que têm dificuldades em matemática -uma professora deu-
lhe dicas sobre didática. "Quem sabe eu não sigo a carreira de professor?", questiona-se. 

Ainda está em dúvida sobre o curso para o qual prestará vestibular. "Tenho tempo para 
decidir." Está na primeira série do ensino médio e ainda faltam, portanto, dois anos para o vestibular. 

Antes disso, talvez enfrente outro vestibular, desta vez como professor. Seu pai, Sérgio 

Miquelino, 43 anos, terminou há muito tempo o ensino médio, mas, por falta de apoio, não pôde ir 
mais longe. Além de ter de trabalhar, jamais conseguiria bancar uma faculdade privada. O pai quer, 
agora, entrar numa faculdade. "O acerto é que o filho ajude o pai", diz Maria de Fátima, mãe de 

Wesley. "Depois do meu marido, será a minha vez. Nosso filho será um de nossos professores." 
Wesley imagina-se daqui a dois anos calouro de um curso de engenharia ou administração 

de uma universidade pública. Mas sabe que, seja lá qual for sua escolha, continuará sendo professor, 

mesmo que nunca mais dê aulas: ele ensina o que muitos poderiam ser se a chance que teve não 
fosse uma raridade estatística. 

PS - O que me motivou a escrever a história de Wesley foram duas pesquisas divulgadas na 

semana passada. Em parceria com a Ação Educativa, o Ibope informou que 75% dos brasileiros são 
analfabetos ou semi-analfabetos; oscilam entre não saber ler, ler e não entender e entender 
pouquíssimo do que leu. A segunda pesquisa é sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

feita pela ONU: estamos socialmente abaixo, muito abaixo, de países vizinhos e com o mesmo ou 
pior nível de renda per capita -o Chile, por exemplo, onde 90% dos jovens de 15 a 17 anos estão no 
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ensino médio. Imaginando quantos Wesleys deixamos de gerar pela falta de prioridade à educação, 
essas pesquisas mostram escândalos maiores, muito maiores, do que aqueles que estamos vendo 
com os mensalinhos, mensalões, Dirceus, Severinos, Delúbios e Malufs. Nessa matemática, aliás, 

quanto mais Wesleys houver, menor será o número de larápios. 

 

 

Wesley Miquelino concluiu a EC em 2007, graduou-se em 2012 em Engenharia de 

Produção pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e atua como consultor de 

estratégia, gestão e processos na Integration Consulting. 

 
“Estudar na EC foi um dos maiores presentes que recebi em minha vida. Ter 

acesso à qualidade de ensino do Porto Seguro, com professores espetaculares 

e material didático fornecido gratuitamente, permitiu que eu fosse o primeiro 
de minha família a ingressar em uma faculdade e a se formar em uma de alto 

padrão. Mas, muito mais importante que isso, o Porto Seguro foi fundamental 

para minha formação como cidadão e ser humano, e por isso terei uma 
gratidão eterna a essa escola. Não tenho dúvidas de que, sem essa 

oportunidade, minha vida não seria a mesma”. 
 

Atividade 17: Violência e cidadania. 

Expectativa de aprendizagem: Identificar o papel de cada um na construção do próprio 

futuro e refletir sobre o impacto das escolhas. 

 

Atividade 18: Cidadania em Paraisópolis 

  

Expectativa de aprendizagem: Identificar oportunidades para aplicar o conhecimento 

no desenvolvimento social, cultural, político e econômico da comunidade com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários. 
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Atividade 19: Cidadania. Reescrita da peça Cidadão de Papel e apresentação crítica 

para o grupo Satyros. 

Expectativa de aprendizagem: Exercitar o diálogo, a cooperação, a argumentação, 

negociação e a defesa de ideias. 

 

Atividade 20: Apresentação da Orquestra Bachiana. 

Expectativa de aprendizagem: Participar de práticas diversificadas da produção 

artístico cultural com objetivo de ampliação de repertório.  

 

 

Atividade 21: Mortalidade Infantil 
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Expectativa de aprendizagem: analisar os fatores que levam à mortalidade precoce e 

identificar possíveis soluções. 

  

 

 

 

4.2. Outros projetos 

 

4.2.1 Palco digital 

 

Em 2009, foi criado o projeto Palco Digital, inspirado no site Catraca Livre e idealizado 

pelo jornalista Gilberto Dimenstein. A proposta foi reunir escolas e comunidades de todo o 
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Brasil. Jovens entre 12 e 18 anos, de cada escola envolvida, criaram um blog para postar textos 

sobre as atividades culturais gratuitas da sua região. A Escola da Comunidade foi uma das 

quatro escolas escolhidas para o projeto, e os alunos participaram de uma série de eventos no 

Itaú Cultural, em São Paulo. 

 

 

4.2.2 Projeto Rios do Mundo 

 

Em 2008, foi elaborado um projeto que desenvolveu parcerias entre escolas através da 

colaboração na área de artes e pesquisa sobre grandes rios do mundo. Envolveu grupos de 

adolescentes através de conexões internacionais criadas entre 34 escolas secundárias londrinas, 
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6 escolas brasileiras, 6 escolas mexicanas, 6 escolas chinesas, 6 escolas da África do Sul, 6 

escolas indianas e 4 escolas egípcias, todas reunidas em torno de um projeto que objetivava a 

criação de trabalhos artísticos de grandes dimensões, inspirados no rio de suas cidades. O 

projeto culminou em uma exposição pública, pelas ruas de Londres, às margens do Rio Tâmisa. 

No Brasil, o projeto aconteceu nas cidades de São Paulo e Recife, com enfoques nos 

rios Tietê e Capibaribe. As escolas participantes de São Paulo foram a Escola da Comunidade 

do Colégio Visconde de Porto Seguro, Escola Carandá e Escola Carlitos. 

Em Recife: Colégio Damas, Escola Estadual Maciel Pinheiro e Colégio Boa Viagem. 

Os alunos foram orientados, semanalmente, por Keila Avelar e Roberta Fortunato, 

artistas cedidas pelo Museu de Arte de São Paulo (MASP), e foi criado o site: 

http://riversthamesfestival.org para comunicação entre as escolas do mundo. 

Com o propósito de sensibilizar os alunos da 1ª série do Ensino Médio para o 

desenvolvimento de um projeto artístico, organizamos uma excursão para o Rio Tietê, passando 

por um de seus principais afluentes da margem esquerda, o Rio Pinheiros.  

Nesse estudo do meio, os alunos observaram e fizeram registros (anotações e 

fotografias) sobre os contrastes da cidade no aspecto urbano e social que se manifesta pelo 

assoreamento e desassoreamento do rio, na presença de detritos, lixo e sucata, além da 

observação da vegetação plantado ao longo dos rios, proposta pelo Projeto Pomar, e o contraste 

nas moradias e na paisagem urbana (edificações, pontes e prédios). 

O rio, como veia do planeta, revela a ação e a interferência do ser humano sobre a Terra. 

O “Rio da Cidade” nos dá uma lição sobre causas e consequências.  

Todas estas informações foram trocadas entre os alunos com nossa escola parceira na 

Inglaterra, por meio de um blog e um site para acompanhamento das ações educativas. 

Alunos navegando no Rio Tietê (Brasil) 

 

 

http://riversthamesfestival.org/
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Festival do Rio Tâmisa (Inglaterra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho dos alunos da EC exposto na ponte de Londres. 

 

 

 

4.2.3 Jornalismo comunitário 

 

Em 2010, foi criado o projeto de Jornalismo Comunitário, que teve como principal 

objetivo promover a formação de jovens autônomos e multiplicadores da cultura em nossa 

região, ampliar e facilitar o acesso dos moradores da favela de Paraisópolis em eventos culturais 

dentro da comunidade e em toda a cidade de São Paulo. Foi um curso preparatório de jornalismo 

que estimulou a autonomia dos alunos e despertou o desejo de multiplicação de conhecimentos 

e de atitudes em benefício da integração do cidadão à cultura. 
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O objetivo geral foi desenvolver o apreço pela participação e pela divulgação de eventos 

culturais dentro da Escola da Comunidade, da comunidade de Paraisópolis e da cidade de São 

Paulo. 

Objetivos específicos:  

o Exercitar a autonomia, por meio de um grupo de multiplicadores; 

o Estimular a participação do trabalho voluntário; 

o Garantir a apropriação de técnicas básicas de produção de textos jornalísticos e por meio 

da linguagem de blog; 

o Desenvolver a expressão escrita e oral em diversos gêneros textuais e discursivos. 

 

 

 

4.3 Alguns resultados comparativos 

 

Quadro informativo da porcentagem de ingressos em faculdades de 2009 a 2016 

ANO DE 

CONCLUSÃO 
QUANTIDADE INGRESSOS 

PORCENTAGEM 

DE INGRESSOS 

2009 27 5 18,50% 

2010 26 11 42,30% 

2011 77 19 24,67% 

2012 57 17 29,82% 

2013 95 43 45,26% 

2014 53 44 83,01% 

2015 84 69 82,14% 

2016 83 77 92,77% 
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Quadro demonstrando o crescimento das posições da Escola da Comunidade no ranking do 
Enem entre 2009 e 2016. 

 
 

Gráfico demonstrando o crescimento da escola da comunidade no ranking do Enem de 2009 a 

2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atuar numa instituição privada, sem fins lucrativos que investe há muito tempo em 

projetos sociais é realmente um privilégio. Desde de 1966 desenvolve atividades educacionais, 

sociais e culturais quando ainda não era habitual falar em responsabilidade social e não existiam 

isenções fiscais. As experiências analisadas nesse trabalho trazem um dos projetos vivenciados 

e é reflexo de toda essa trajetória. 

Essa dissertação procurou refletir criticamente sobre o desafio de incluir alunos em 

situação de vulnerabilidade social a partir de uma adaptação no currículo da escola focada num 

olhar humano sobre esses alunos. A equipe pedagógica buscou desenvolver um projeto 

interdisciplinar que pudesse dar aos alunos a oportunidade do protagonismo e percepção crítica 

sobre cidadania, considerando como basilar os princípios éticos e o desenvolvimento da 

cooperação e da comunicação, além da construção do conhecimento, de habilidades, atitudes e 

valores essenciais para a vida hoje. 

Enfrentamos alguns desafios em sua implantação, mas que foram superados devido ao 

engajamento de todos os envolvidos. Uma das principais dificuldades foi a falta de formação 

dos professores para o trabalho com projetos, e ainda a preocupação em adaptar os conteúdos 

previstos no planejamento. Assumir a interdisciplinaridade como atitude, e a integração real 

das disciplinas foram obstáculos presentes, porém como o projeto não foi imposto, os 

professores foram quebrando suas resistências e se envolvendo com o entusiasmo dos alunos e 

demais docentes. Outro problema verificado foi a falta de previsão orçamentária para a 

hospedagem de sites, custos esses que foram subsidiados pela escola e pelo próprio voluntário. 

Como pudemos observar nas atividades desenvolvidas, os alunos procuraram soluções 

sustentáveis para a construção de um meio ambiente mais saudável, valorizaram as raízes 

culturais comunitárias para o fortalecimento da identidade do grupo e de cada indivíduo, 

fizeram escolhas dos temas a serem trabalhados, dentro do assunto cidadania, planejaram e 

desenvolveram estratégicas em busca de resultados, descobrindo o prazer autoral do 

aprendizado. Além disso, analisaram desafios sociais a serem vencidos, e procuraram caminhos 

solidários para solução dos diversos problemas abordados no livro Cidadão de Papel. 

Esse projeto exigiu que os alunos e professores desempenhassem papéis diferentes. O 

aluno autônomo tornou-se responsável pela construção do próprio aprendizado, enquanto os 

professores foram os norteadores que ajudaram os alunos a descobrir, reconstruir e a posicionar-

se diante do conhecimento acessado, além de ampliarem o seu repertório sobre outras áreas. 

Toda equipe vivenciou o exercício de cultivar os princípios que caracterizam um trabalho 
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interdisciplinar, preconizados pela professora Ivani Fazenda, ou seja, humildade ante a 

limitação do próprio saber, perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, 

espera, que foi o tempo de escuta desapegada (ante os atos não consumados); respeito por si 

mesmo e pelas outras pessoas, coerência entre o que digo e o que faço; desapego das certezas, 

buscando no compartilhamento com o outro de novas possibilidades de agir e pensar. 

No desenvolvimento do projeto foi estimulada a cooperação, a autonomia, o pensamento 

crítico e criativo, em uma perspectiva interdisciplinar, delegando responsabilidades para os 

alunos e tornando-os autores do próprio aprendizado. 

Os saberes dos professores, por sua vez, integraram-se aos saberes dos alunos de forma 

harmônica e não se reduziram aos saberes disciplinares. Como resultado dessa intervenção 

educativa, ficou claro que o processo foi mais importante que o produto. 

A interdisciplinaridade atuou como forma de melhorar as competências e 

conhecimentos essenciais, uma vez que as disciplinas deixaram de ser fragmentadas e 

descontextualizadas permitindo a construção coletiva do saber desenvolvendo o espírito 

cooperativo, o trabalho em grupo e a integração do conhecimento. 

O trabalho com alunos em uma perspectiva interdisciplinar favoreceu a inter-relação e 

a incorporação de diferentes assuntos ou disciplinas na elaboração de um projeto específico 

relacionado a um determinado problema, permitindo ao estudante a aquisição de conhecimentos 

diversos nas várias disciplinas, criando competências para atuar criticamente e saber fazer 

intervenções em um determinado contexto. 

A procura de informação, planejamento e apresentação dos trabalhos em equipe, 

atribuição de responsabilidades, capacidade de tomar decisões e trazer a realidade da favela 

para dentro dos muros da escola foram fatores fundamentais para o desenvolvimento do 

conhecimento, levando o educando a uma fase superior do processo de ensino e aprendizagem, 

ressignificando sua participação na vida em sociedade. 

Articular saber, informação, experiência, meio ambiente, escola e comunidade tornou-

se uma prática interdisciplinar nesse projeto, que se manifesta pelo fazer coletivo e solidário na 

organização da escola. 

Pudemos constatar uma redução nos problemas disciplinares e melhoria da interação 

entre alunos, professores, auxiliares de disciplina, secretária, motorista e gestora. Toda equipe 

escolar estabeleceu um relacionamento de colaboração e parceria. Toda a equipe passou a atuar 

como um time. 

A partir das reflexões e análises que fizemos, percebemos que a introdução dessa 

metodologia em uma perspectiva interdisciplinar transforma o aluno em protagonista do próprio 
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aprendizado, potencializa o desenvolvimento de conhecimentos, competências, atitudes e 

valores essenciais para a vida no século XXI. 

Os resultados, já mencionados, obtidos durante e após as ações sugerem que os alunos 

melhoraram seus desempenhos acadêmicos e que levaram os educandos a terem uma formação 

ética e cidadã que ajudaram a definir seus papéis na sociedade. 

Aprenderam a aprender e identificar seus papéis entre o vivido e o estudado, 

aumentando a possibilidade de situar-se no mundo atual. Foi ampliada a possibilidade de 

diálogo para uma maior aceitação do outro e o desenvolvimento de uma confiança recíproca. 

Por meio desse projeto, que apresentava objetivos claros, pudemos melhorar a formação 

de um sujeito cultural e digital, responsável pelo próprio conhecimento e que aprendeu a 

trabalhar com as incertezas tão presentes em nosso cotidiano. Enfim, considerando essas 

instabilidades da sociedade contemporânea, o nosso propósito foi desenvolver nos alunos uma 

educação estruturada nos quatro pilares expressos pela Unesco no Relatório da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI que são: a prender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver e aprender a ser. 

O Projeto de Inclusão Interdisciplinar Cidadão de Verdade preocupou-se em 

desenvolver uma consciência ambiental, cultural, digital, social, e em alguns momentos 

espiritual, procurando melhorar a autoestima, o autoconhecimento, e a visão do futuro, 

procurando assim, ser um projeto inovador para que nossos estudantes fossem capazes de 

construir seus próprios projetos de vida com propósito e visão, em busca dos seus sonhos. 

Como resultado dessa minha pesquisa, entendo que essa primeira grande estruturação, 

passou a me motivar ainda mais na busca de parceiros, dentro e fora do país, para que novas 

trocas e novas realizações alcancem mais e mais pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
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ANEXO A - Prêmio de Educação Visconde de Porto Seguro 

 

 

Gilberto Dimenstein proferindo seu discurso ao receber o Prêmio Visconde de Porto Seguro  
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Fundação Visconde de Porto Seguro 
 

GILBERTO DIMENSTEIN 

recebe o Prêmio de Educação 

Visconde de Porto Seguro 

 

Comenda criada pela Fundação Visconde de Porto Seguro é concedida a personalidades que 

contribuem de forma valiosa para a Educação 

 

No próximo dia 22 de setembro, o educador e jornalista Gilberto Dimenstein receberá o 

Prêmio de Educação Visconde de Porto Seguro, concedido pela Fundação Visconde de Porto 

Seguro, fundada em 1887. A entrega do prêmio, que acontecerá às 20h, na Unidade Morumbi 

do Colégio Visconde de Porto Seguro, terá a presença de várias personalidades. 

O Prêmio de Educação Visconde de Porto Seguro é concedido desde 1956 e contempla 

aqueles que, no exercício do magistério, na administração pública e escolar, pela imprensa, por 

meio de pesquisas ou obras publicadas tenham dado contribuição valiosa à Educação. Entre as 

personalidades já premiadas, destacam-se o ex-ministro da Educação Jarbas Passarinho, a Sra. 

Dorina Nowill, que preside a Fundação Dorina Nowill dedicada ao trabalho junto a deficientes 

visuais, e o Prof. Dr. Gabriel Chalita, ex-Secretário Estadual de Educação de São Paulo. 

A escolha do agraciado é feita pela Diretoria da Fundação Visconde de Porto Seguro, 

presidida pelo Sr. Alfried Plöger. “A atuação de Gilberto Dimenstein como jornalista e 

educador, principalmente no trabalho junto a comunidades carentes chama-nos a atenção e o 

destaca, facilitando-nos a escolha do merecedor do prêmio”, diz o Sr. Plöger.  

Celina Cattini, diretora geral do Colégio Visconde de Porto Seguro, revela que o 

trabalho de Dimenstein é exemplar na formação da juventude menos privilegiada e dá aos 

educadores esperança de um mundo melhor. 

Fundação Visconde de Porto Seguro: Instituição fundada em 1887 é reconhecida como 

de utilidade pública federal, estadual e municipal e tem por finalidade a manutenção do Colégio 

Visconde de Porto Seguro e o estímulo ao aperfeiçoamento dos métodos educacionais e 

pesquisas referentes à Ciência Pedagógica e à Cultura. O Colégio Visconde de Porto Seguro 

abriga atualmente, em suas seis unidades, 10.000 alunos. 

 

Evento: Entrega do Prêmio de Educação Visconde de Porto Seguro 

Data: 22 de setembro de 2010, às 20h 

Local: Auditório Alberto Fortner da Unidade I do Colégio Visconde de Porto Seguro 

Rua Floriano Peixoto Santos, 55 – Morumbi – São Paulo, SP 
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ANEXO B  - Prêmios recebidos pela pesquisadora 

 

Como reconhecimento pelo trabalho realizado frente ao Projeto Social do Porto, recebi 

5 prêmios: 

Em 2010, Mulher Excelência concedido pela FIESP- Federação das Indústrias de São 

Paulo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com a finalidade de reconhecer 

mulheres que se destacam em suas atividades e em serviços sociais filantrópicos. Criado em 

2005 pelo Centro da Indústrias de São Paulo – diretoria central sul e pela Fraternidade Aliança 

Laurência – ACA com o objetivo de prestar reconhecimento às mulheres que se destacam em 

suas atividades e incentivar a responsabilidade social, além de fortalecer vínculos entre os 

setores empresarial, comercial e industrial. 

 

 
 

Em 2013, fui agraciada com o Prêmio Nova Paraisópolis de Responsabilidade Social 

pelas contribuições dadas ao desenvolvimento da Comunidade de Paraisópolis. 

www.espacodopovo.com.br 

 

http://www.espacodopovo.com.br/
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Em 2017, o governo do Estado de SP premiou a Fundação Visconde de Porto Seguro, 

coordenadores e diretores com a Medalha de Ordem do Mérito. A solenidade teve a presença 

do desembargador José Renato Naline (que sacramentou o trabalho do Projeto Social do 

Colégio, com o lançamento do livro em comemoração aos 50 anos da Escola da Comunidade).  

 
 



116 

 

 

 
 

 

 
 



117 

 

 

Em 2018, recebi, das mãos do Secretário da Educação, José Renato Nalini, o Prêmio 

Cidadão São Paulo 2017, na categoria Educação, concedido pelo site Catraca Livre, por minha 

atuação à frente do projeto social do Porto. Na sua fala, Nalini destacou: “Eu sou um ardoroso 

fã do Porto Seguro, e a Rachel sabe, todos sabem. Tenho ido constantemente lá, citado em todos 

os lugares nos quais eu compareço, dizendo que é possível, sim, nós fazermos com que nichos 

de excelência da educação brasileira abracem com carinho a escola pública, tão necessitada de 

respeito e consideração, mas principalmente de ternura. Em nome da Secretaria da Educação, 

Rachel e toda a família Porto Seguro, Deus lhes pague. Continuem com isso, que é uma coisa 

fundamental para mudar o Brasil”. 

Recebimento do prêmio Cidadã SP ofertado pelo site Catraca Livre

 
QR Code da cerimônia de entrega do Prêmio Cidadão SP 
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Porto é homenageado com Medalha da Ordem do Mérito no Grau Oficial 

 

Honraria reconhece a busca contínua do Colégio pela inovação educacional e pelo 

desenvolvimento de seus alunos 

 

Em reconhecimento pelos serviços sociais e acadêmicos prestados à comunidade em 

seus 140 anos de história, o Porto recebeu, no dia 21 de junho, a Medalha da Ordem do Mérito 

no Grau Oficial do Núcleo MMDC Caetano de Campos, da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo. A honraria reforça a longeva e tradicional atuação do Colégio, bem como a busca 

contínua por inovação educacional e desenvolvimento de múltiplas competências dos alunos 

da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

 
 

A Equipe Diretiva recebeu a condecoração em nome dos 700 docentes de todas as áreas 

e níveis e dos 9 mil alunos do Colégio, em cerimônia que contou com a presença da Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo (representada pelo sargento Tarcísio Cândido de Aguiar, 

diretor de Relações Públicas do Núcleo MMDC Caetano de Campos) e do Consulado Geral da 

Alemanha (representado por Jens Gust, vice-cônsul geral adjunto da Alemanha em São Paulo, 

e Paul Leonhardt, cônsul para assuntos culturais), além do presidente da Fundação Visconde de 

Porto Seguro, Marcos Bitelli, do vice-presidente Christian Buelau e demais diretores da 

Fundação e do Colégio. 

Para abrilhantar ainda mais a noite, o tenor Jean William apresentou-se, acompanhado 

do pianista Felipe Bernardo, fazendo uma linda homenagem à Escola da Comunidade, projeto 

social do Porto. 

Para o Porto Seguro, o evento certifica a representatividade do Colégio no cenário da 

educação brasileira e apresenta-se como oportunidade para reforçar a valorização da excelência 

no ensino. 
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ANEXO C - Certificado Adoção Afetiva 

 

Recebi no dia 12/3/2018, o certificado Adoção Afetiva, concedido pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo. O projeto busca aprimorar a qualidade do ensino no Estado 

através da adoção de escolas públicas por empresas e entidades que já exercem seu papel social, 

transformando as próximas gerações. Rachel Braun, Diretora Pedagógica da Escola da 

Comunidade, projeto social do Porto, representou o Colégio na cerimônia, que contou com a 

presença da Conselheira da Fundação Visconde de Porto Seguro, Gisele de Oliveira, e de 

autoridades, personalidades e representantes da Microsoft, do Consulado Geral do México, da 

Tivit Institute, da Fundação Salvador Arena, da Somos Educação e do Instituto dos Advogados 

de São Paulo (IASP), entre outras. O Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Dr. José 

Renato Nalini, encerrou o evento apresentando o livro digital “Adoção Afetiva: Escola e 

Comunidades Unidas!”, disponível neste link: http://www.educacao.sp.gov.br/…/educacao-

reune-historias-p…/ 

 

 

 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/educacao-reune-historias-programa-adocao-afetiva-em-livro-digital/
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