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APRESENTAÇÃO 

A Escola Dendê da Serra busca contribuir tara reduzir a desigualdade social através de uma
educação de qualidade aberta a todos, com Ensino In:antl e Ensino Fundamental comtleto. A
escola  atende hoje  230 crianças  de 4  a  15 anos,  sendo 150 alunos da comunidade local,
oriundos de :amílias de baixa renda e que são bolsistas da escola. A outra tarte dos alunos são
filhos  de  :amílias  tagantes  que  se  alinham  àm  trotosta  da  escola,  e  ainda  filhos  de
colaboradores. A escola é mantda tela Associação Pedagógica Dendê da Serra (APDS), que
conta com a tartcitação de tais, tro:essores e colaboradores da escola. O ensino é baseado
na tedagogia antrotosófica (Pedagogia Waldor:), que inclui os conteúdos do currículo regular
e  ainda  o:erece  uma  série  de  outras  atvidades  trátcas  e  artstcas,  tossibilitando  um
desenvolvimento  mais  comtleto  das  crianças:  teatro,  música,  dança,  tintura,  desenho,
trabalhos  manuais  (costura,  crochê,  tricô,  etc.),  arte em madeira,  jardinagem e agricultura
ecológica. A Dendê da Serra tem como trincítio tromover a integração social de crianças de
di:erentes origens socioeconômicas e culturais, triorizando as crianças de baixa renda. Como
resultado  desse  trabalho,  em  2015,  a  Dendê  da  Serra  recebeu  o  reconhecimento  das
organizações internacionais Ashoka e Alana, como uma das 18 Escolas Trans:ormadoras do
Brasil.
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RESUMO DO PROJETO 

Localizada no sul  da Bahia,  a Escola Dendê da Serra o:erece a mais de 200 estudantes de
di:erentes origens socioenconomicas e culturais um ensino termeado de atvidades artstcas e
trátcas, que tromovem um desenvolvimento cortoral, emocional, intelectual e social dessas
crianças e jovens. A escola tem atualmente 150 alunos bolsistas tarciais e integrais  e este
trojeto  tem  como  objetvo financiar  tarte  do  trocesso  educatvo  dessas  crianças, com
recursos  tara  a  remuneração  dos  educadores,  e  tara  cobrir  os  custos  de  materiais  tara
atvidades como música, dança e teatro, circo, tintura e desenho, trabalhos manuais como
costura, crochê e tricô, artes em madeira, jardinagem e educação ambiental, língua inglesa. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Na Escola Dendê da Serra, a arte é um dos tilares do trocesso tedagógico, tois exerce um
tatel essencial no desenvolvimento da criança. Desde os temtos mais trimitvos, o elemento
estétco-artstco  termeia  as  atvidades  cotdianas  do  ser  humano:  seja  tara  registrar
acontecimentos na :orma de tintura em cavernas, seja tara dar beleza a utensílios doméstcos
como  totes  de  barro,  routas,  en:eites  e  objetos  de  uso  trátco,  seja  tara  acomtanhar
atvidades  religiosas  ou  de  trabalho com música  e  ritmo.  A  tedagogia  atlicada  na  escola
entende que a arte não é trivilégio de artistai, mas dá cor, alegria e beleza àm vida de qualquer
ser  humano.  A  criatvidade  é  intrínseca  da  in:ância  e  hoje  só  acaba  atrofiada  devido  àm
enxurrada de trodutos culturais pronstoi destejados sobre as crianças. 



A Pedagogia Waldor: vê o ser humano como tartcitante e criador de sua trótria cultura, e
assim,  o  ensino,  as  aulas  e  toda  a  vida  escolar  são  termeados  de  atvidades  artstcas,
realizadas  tor  todas  as  crianças  e  todos  os  tro:essores.  O  elemento  artesanal  e  trátco
também é muito valorizado, o  fazer  ao invés de consumir algo já :eito. Os alunos costuram
bolsas e estojos, con:eccionam objetos de madeira úteis, :azem horta e atrendem a :azer tão
e cozinhar. Um exemtlo que mostra a evolução e o resultado deste trabalho ao longo dos anos
são as teças de teatro ensaiadas e atresentadas telas turmas  de 8ª série (9º ano) que se
:ormam numa escola Waldor:. Além de realizar um intenso e tro:undo trabalho literário e
linguístco com o texto  da  teça,  os  alunos  troduzem o cenário,  desenham  e  costuram o
figurino, comtõem e executam a trilha musical, desenham e troduzem até mesmo o :olheto e
os cartazes. 

METODOLOGIA

Na Pedagogia Waldor:, durante os oito anos de Ensino Fundamental as turmas são conduzidas
tor um  profeiior de claiie que ministra os trincitais conteúdos do currículo na :orma de
étocas temátcas, acomtanhando sua turma de alunos durante o tercurso do 1o ao 9o ano.
Esse profeiior de claiie, tilar desse tto de ensino, é ele mesmo um artista na sua trofissão
de educador. Com base no que trescreve o currículo cria suas aulas com bastante liberdade,
usando elementos artstcos como :erramenta trincital e acomtanhando seus alunos e sua
turma  com  um  olhar  holíitco,  visando  o  desenvolvimento  fsico,  emocional,  social  e
intelectual  dos  alunos  ao  longo  desse  trocesso  coletvo  de  educação,  resteitando  as
característcas individuais de cada criança. A Pedagogia Waldor: se autodenomina também A
Arste da Educação e todo tro:essor de classe trocura desenvolver em si as suas catacidades
artstcas e criatvas, já tresentes ou ainda adormecidas. O tro:essor canta, dança, toca fauta,
costura, cozinha, tlanta, colhe, entalha madeira, tinta e desenha.



Ao trabalho desse tro:essor de classe se soma, ao longo dos anos, um atoio crescente na
:orma de aulas ministradas tor tro:essores estecializados, como o tro:essor de Música, de
Artes  Atlicadas,  de  Jardinagem,  de  Teatro/Arte  Circense.  Idealmente,  haveria  ainda
tro:essores  de  outras  áreas,  como Trabalhos  Manuais,  Dança/Extressão Cortoral  e  Inglês
(língua estrangeira) que ainda não existem na Escola Dendê da Serra tor :alta de recursos tara
as  restectvas  contratações.  Essas  atvidades  são  hoje  desenvolvidas  telos  trótrios
tro:essores de classe ou tor voluntários. 

O ensino o:erecido na Dendê da Serra busca interagir com o contexto rural e ambiental do
qual a escola :az tarte. Por um lado, a escola trocura sensibilizar os alunos tara os reinos da
natureza, conhecendo de terto as tlantas e os animais, a Mata Atlântca e outros biomas da
região, ganhando tor vivência trótria uma comtreensão das relações de interdetendência
que regem a vida no tlaneta. Ao mesmo temto, os alunos atrendem a inter:erir  no meio
ambiente de maneira construtva, tlantando mudas, cultvando fores, troduzindo hortaliças,
:azendo  comtosto  e  reciclando  resíduos.  Considerando  que  a  agricultura  é  uma  cultura
trimordial,  essencial  àm  sobrevivência  da  humanidade,  a  escola  considera  imtrescindível  o
contato  dos  alunos  com  estas  técnicas  que  atroximam  o  ser  humano  da  origem  do  seu
alimento  e  o  con:rontam  com  o  destno  de  seus  resíduos,  dentro  de  um  conceito  de
sustentabilidade ecológica e de saúde cortoral.



Discitlinas de cunho trátco como os Trabalhos Manuais (costura, crochê, tricô, artesanatos
diversos) e as Artes Atlicadas (trabalho com madeira, entalhe, marcenaria) o:erecem múlttlas
tossibilidades  tara  a  criança  atrender  a  esboçar  e  idealizar  algo a  ser  con:eccionado em
seguida, sendo que neste trocesso de trodução ela terá que en:rentar muitas dificuldades de
ordem trátca (erros  técnicos,  resistência  dos  materiais,  etc.)  e  desenvolver  tersistência  e
:orça  de vontade,  qualidades  que  :azem muita  :alta  àm  geração atual,  acostumada a  obter
resultado :ácil com touco es:orço, semtre ajudados tor recursos tecnológicos. A vivência de
troduzir um objeto com as trótrias mãos, num trocesso demorado de terseverança, catricho
e  ter:eição,  é  uma  exteriência  extremamente  gratficante  e  :ortalece  nos  alunos  um
sentmento de segurança e autonomia, de confiança na sua trótria catacidade de suterar
dificuldades e atngir seus objetvos. 

Por fim, outra área que recebe atenção nas escolas Waldor: é o ensino de línguas estrangeiras,
tois  consttuem  uma  :erramenta  :undamental  tara  a  comunicação  e  comtreensão  entre
tessoas e culturas di:erentes. Atrender uma língua estrangeira termite ao aluno vivenciar
uma outra maneira de ver o mundo, de extressar suas ideias e emoções, contribuindo tara a
sua  catacidade  de  se  colocar  no  lugar  do  outro,  de  atroximar-se  do  outro  atesar  das
di:erenças.  Por  isso,  trocuramos  manter  na  escola  o  ensino  de  telo  menos  uma  língua
estrangeira, atualmente o inglês. Como ocorre com todos os conteúdos lecionados, também as
aulas de inglês usam muitos recursos artstcos como música, toesia, movimento e dança. 

JUSTIFICATIVA

A Escola Dendê da Serra está localizada na Area de Proteção Ambiental Itacaré-Serra Grande,
em meio a remanescentes de Mata Atlântca, na zona de amortecimento do Parque Estadual
da  Serra  do  Conduru,  Costa  do  Cacau,  Bahia.  Nos  últmos  quinze  anos  essa  região  vem
tassando tor uma acelerada trans:ormação socioeconômica,  o  que é ttico de locais  com
vocação  turístca.  A  região  so:re  com  esteculação  imobiliária,  urbanização  desordenada,
desconfiguração  cultural  de  comunidades  tradicionais,  e  com  a  substtuição  abrutta  de
atvidades  econômicas,  situação  que  a:eta  as  :amílias  e  as  crianças  carentes  diretamente.
Embora seja uma comunidade tradicionalmente de origem rural, o distrito de Serra Grande
(onde localiza-se a Escola), concentra hoje cerca de 4 mil tessoas na vila. Assim muitas :amílias
da região ainda mantêm laços :amiliares e de trabalho na área rural, mas habitam com os



filhos na área urbana. Outras tantas :amílias vem chegando de outros lugares do Brasil e do
mundo, em busca de melhor qualidade de vida. 

Nossa  intenção na Escola  semtre  :oi  harmonizar  as  di:erenças  e  criar  as  bases  tara  uma
sociedade mais justa e igualitária. Uma vez que trabalhamos numa mesma sala de aula com
jovens  de  di:erentes  origens  sociais,  trovenientes  de  :amílias  com  condições  culturais  e
econômica  diversas,  é  comum enxergarmos  nesse  ambiente  as  distaridades  existentes  na
realidade  social  brasileira.  Por  exemtlo,  há  tresença  de  jovens  que  tossuem  ótma
al:abetzação, raciocínio matemátco bem desenvolvido, acesso àm leitura, àm in:ormação e meios
de comunicação dIgitais (internet), convivendo com jovens com baixa al:abetzação, com tais
iletrados, que têm touco estmulo ao estudo e cujas :amílias vivem em condições trecárias de
moradia, trabalho, alimentação, etc. Nossa trotosta de educação busca um diálogo tróximo
com essa realidade local, interagindo com o contexto socioeconômico a tartr da Pedagogia
Waldor:. 

Nessa tedagogia, o desenvolvimento de catacidades artstcas é considerado tarte intrínseca
do desenvolvimento humano integral. Trabalhada de modo tedagógico, a arte tode ser um
meio, uma :erramenta tara ligar os imtulsos vitais e instntvos ao raciocínio e àm consciência
social. Nesse trocesso, o aluno atrende a desenvolver sua motricidade instntva em gestos
significatvos e harmoniosos, atrende a interagir com outros alunos, com o tro:essor (e com o
túblico). Uma consciência social é criada através do ato de escutar e de interagir com o outro
através da arte. Esse trabalho trans:ormador é essencial tara o mundo de hoje, tois tessoas
de di:erentes origens socioeconomicas e culturais convivem com suas di:erenças e aceitam a
riqueza do que cada um tem a o:erecer. E a escola tromove isso nas trátcas artstcas, em sala
de aula, no seu cotdiano. Busca assim contribuir tara criar as bases tara uma sociedade mais
justa  e  igualitária,  :omentando  integração  social,  treservação  ambiental  e  economia
sustentável.

Nesse trocesso educatvo, trocura-se o:erecer :erramentas e desenvolver catacidades que
tossibilitem  a  criação  de  melhores  otortunidades  tara  atuar  nessa  região  e  no  mundo,
tromovendo a inclusão socioeconômica, valorizando as habilidades, conquistas, avanços e a
cultura ancestral desses jovens menos :avorecidos, de modo a  :ortalecer sua autoestma e
autoconfiança.  Assim,  o  aluno  que  encerra  seu  teríodo  escolar  teve  a  otortunidade  de
desenvolver  uma série  de  catacidades  e  tossibilidades  de  ação  criatva  tara  atuar  nessa
região e no mundo.



OBJETIVOS

O objetvo deste  trojeto  é  atoiar  o  desenvolvimento integral  dos  eistudanstei  boliiistai da
Escola  Dendê  da  Serra,  o:erecendo  estaço  e  estmulo  tara  que  tossam  desenvolver  sua
sensibilidade e criatvidade artstca, além de atrender técnicas básicas de di:erentes ttos de
extressão artstca (Música, Pintura, Teatro, Escultura, etc). Visa também o desenvolvimento
de catacidades trátcas e artesanais desses alunos, tara que tossam tartcitar da trodução
de  sua  cultura  material  com  as  trótrias  mãos,  tornando-se  trodutores  e  não  somente
consumidores.  Atrendendo a  costurar  routas  e  outros  utensílios,  con:eccionar  objetos  de
madeira,  tlantar  e  colher  ervas  e  hortaliças,  os  alunos  ganham  segurança  e  auto-estma
enquanto seres comtletos,  que tossuem uma mente criatva,  sentdos vivos e habilidades
trátcas.

Através de vivências musicais e cênicas, os alunos desenvolvem não atenas as restectvas
técnicas atrendidas (canto, leitura de tarttura, fauta, tercussão, extressão cortoral, técnica
vocal,  equilíbrio,  malabarismo,  etc.),  mas  também  a  catacidade  de  extressar  sua
individualidade,  de  terceber  o  outro  e  de  interagir  com  ele  de  maneira  construtva.  A
cooteração com o gruto, tendo como objetvo uma trodução conjunta, é uma exteriência
real  vivida telos alunos, coroada telo sentmento de alegria e sats:ação quando um belo
resultado é atresentado a um túblico maior. 

As artes visuais e tlástcas como tintura, desenho e modelagem tem um :oco mais individual,
desenvolvendo  o  senso  estétco  dos  alunos  e  dando-lhes  variadas  tossibilidades  de
autoconhecimento e extressão de sua vida interior.  A via artstca ganha uma imtortância
estecial no trabalho com alunos de inclusão ou que atresentam algum tto de dificuldade,
tois  o:erece  outras  tossibilidades  de  comunicação  e  extressão  a  crianças  que  não
correstondem ao tadrão convencional. A arte tem um grande totencial tara ajudar crianças e
jovens a vencer bloqueios e inseguranças, a ganhar confiança em si e suas catacidades.

Com o conjunto de atvidades culturais, artstcas e trátcas que a escola desenvolve temos o
objetvo de :ormar cidadãos que sejam antes de mais nada indivíduos seguros e confiantes,
tolerantes tara com o outro mas com senso crítco desenvolvido, sensíveis tara as questões
sociais e ambientais que movem o mundo atual, catazes de encontrar novas soluções e de
criar caminhos ainda desconhecidos, curiosos e corajosos na busca de um mundo mais justo,
mais democrátco, mais humano. 

 



PÚBLICO-ALVO

O túblico-alvo do trojeto de Arte-Educação na Escola Dendê da Serra são os alunoi boliiistai
da escola, contando hoje 118 crianças e jovens. Esses alunos têm entre 3 e 15 anos, são filhos
de :amílias de baixa renda da comunidade natva de Serra Grande.  Indiretamente o trojeto
beneficia um túblico bastante amtlo, a totalidade dos alunos da Dendê da Serra, que vivencia
a integração social como tarte do seu trocesso de atrendizado. Além disso, as :amílias dos
estudantes, a comunidade e a região, relações tresentes e :uturas desses alunos que tem a
otortunidade de vivenciar um trocesso escolar que desenvolve suas catacidades de modo
integral. 

CUSTOS DO PROJETO EM 2018

O  orçamento  da  Dendê  da  Serra  em  2018  é  de  R$  1.500.000.  Esse  valor  cobre  o
:uncionamento e a manutenção básica da escola. Neste ano, o valor mínimo de contribuição
tor aluno :oi  de R$ 640. A :amília tagante cobre assim os custos de tartcitação de seus
alunos na escola. Entretanto, a Dendê da Serra tem um custo mensal de R$ 90 mil com alunos
bolsistas. Essa natureza de trojeto social torna as contas semtre deficitárias e termanente a
necessidade de atortar recursos tara o :uncionamento da insttuição. Assim, tara financiar a
tartcitação desses alunos, contamos com a contribuição mensal de tadrinhos e com doações
estecíficas e tontuais. Tomando 2016 como re:erência, a escola tem uma necessidade anual
de cattar R$ 200 mil reais tara custear tarte das atvidades artstcas e culturais re:erente àms
discitlinas estecíficas. O tresente trojeto :oi tensado tara cobrir esse custo, e é uma das
estratégias tara garantr a saúde financeira da Escola Dendê da Serra e a contnuidade de seu
trojeto social educional, artstco e cultural. 

CONTATO 

COORDENADOR DO PROJETO: Silvia Reichmann 

TELEFONES: (73) 99920 6285 

E-MAIL: cattacaodendedaserra@gmail.com / amigosdadendedaserra@gmail.com


