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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS COMO RESULTADO 

PARCERIAS

Para o desenvolvimento de uma organização dentro do DoarEduca
o importante é ressaltar o conceito que cada uma das unidades nas
comunidades possui sua própria dinâmica e o reconhecimento da
especificidade desses espaços é fundamental para alcançarmos
nossos propósitos de maneira respeitosa.
A coordenação do projeto realiza reuniões gerais para discutir as
metodologias utilizadas em cada unidade, para que sejam
identificadas ações efetivas para realização das atividades de
maneira integral, podendo ser replicadas e mapeadas. Dessa forma
o DoarEduca vem criando formas inovadoras para o
desenvolvimento do projeto, em que as metodologias identificadas
possam também ser utilizadas em outros cursinhos. Assim, nosso
projeto ultrapassa a tarefa de habilitar indivíduos para o meio
acadêmico e visa ações transformadoras sobre a realidade destes.

FORMADE TRABALHO E ORGANIZAÇÃO
O coletivo desenvolve os trabalhos em quatro comunidades de Belo
Horizonte (Dandara, Vila Dias, Serra e Serra Verde) que servem de
base para a acumulação de “Know-how” e estruturação de
metodologia necessárias para implementar do trabalho em qualquer
comunidade interessada.
Os trabalhos são desenvolvidos dentro das comunidades para que
os conteúdos sejam contextualizados com os elementos locais e
para que os próprios alunos possam ser integrante da organização
dentro da comunidade e assim, gerar meios de atuação e por
consequência, um sentimento de pertencimento que geram
motivações maiores para as atividades acontecerem. O projeto é
organizado em 3 núcleos: Núcleo Pedagógico (articulação e
integração das ações pedagógicas e psicoeducacionais); Núcleo de
Recursos (gerenciamento e planejamento financeiro, de material e
espaço); Núcleo de Comunicação (aquisição e divulgação de
informação). Para cada núcleo, foram estabelecidos indicadores de
desempenho de atividades e de operação. E a participação da
comunidade é essencial para o desenvolvimento dos trabalhos.

Não há seleção para participação do curso, pois acreditamos
que essa é uma parte fundamental da democratização da
educação e que o foco do nosso trabalho ultrapassa a questão
conteudista convencional. No período de Novembro a Janeiro, é
feita a mobilização para convidar os professores voluntários
para as unidades, além da articulação para levantar fundos por
meio de campanhas de financiamento coletivo e editais, afim de
manter as atividades do projeto durante todo o ano.

A geração dessas metodologias estimula não só o aprendizado
do conteúdo para um aluno realizar o ENEM, mas também - e
principalmente - estimular potencialidades como a autonomia,
senso crítico e desenvolvimento intelectual compatível com
os seus desejos e necessidades.

O QUE É O DOAREDUCA
O DoarEduca é um Projeto de Educação Comunitária Voluntário
desenvolvido a partir de interesses comuns de um grupo de
professores da cidade de Belo Horizonte, que acreditam que a
educação é imprescindível na transformação do ser humano e,
consequentemente, da sociedade. Alinhado com todos os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) dentre eles,
principalmente Educação de Qualidade, Erradicação da Pobreza,
Saúde e Bem estar, Igualdade de Gênero, Trabalho Decente e
Crescimento Econômico, Redução das Desigualdades, Cidades e
Comunidades Sustentáveis, Consumo e produção Sustentável.
A proposta de atuação compreende atividades educacionais diárias
realizadas no período da noite em espaços dentro das
comunidades, voltadas para preparação de jovens e adultos para o
ENEM, bem como a formação e fomento de professores e gestores.
Compreendendo que há uma barreira invisível de acesso e
transferência de conhecimento crítico na sociedade, a busca de
igualdade de oportunidades para esse acesso por meio da
educação é a meta desejável deste projeto.

No nosso projeto, os recursos são adquiridos por meio de
parcerias e apoios. Internamente, o fomento é para atender
especificamente a quatro propósitos:
• Dar a todos que queiram aprender acesso aos recursos;
• Capacitar a todos que queiram partilhar o que sabem a

encontrar os que queiram aprender algo deles;
• Dar oportunidade a todos os que queiram tornar público um

assunto;
• Geração do sentimento de pertencimento à sua comunidade.
Acreditamos que atendendo à esses propósitos, o objetivo dos
alunos de atingirem o nível superior de ensino se dará de forma
natural, criando a consciência nesse indivíduo para que se torne
um multiplicador de iniciativas que estão alinhadas com os ODS
dentro dos espaços urbanos.
Portanto, trata-se de um projeto com objetivos que vão além do
preparo ao ENEM. O DoarEduca se compromete com a
construção de um novo modelo de Ensino Comunitário.


