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Equipe Novamerica1

Da “cidade partida”  
à “cidade cerzida”:  
jovens e crianças se  
educam em direitos humanos

El artículo presenta de forma sintética el resultado de la sistematización del Proyecto 

Amanecer, una experiencia de educación en derechos humanos interinstitucional, que se lleva 

a cabo en conjunto entre el Colegio Teresiano, tres escuelas públicas municipales que atienden 

el primer segmento de la enseñanza fundamental y la organización no gubernamental 

Novamerica que realiza la asesoría pedagógica de la misma, en la ciudad de Río de Janeiro.  

La experiencia se realiza de forma ininterrumpida desde hace 25 años, y desde sus comienzos 

tuvo como principal objetivo ofrecer un espacio de formación en y para los derechos humanos 

y el trabajo voluntario para estudiantes de la enseñanza media del Colegio Teresiano 

conjuntamente con los niños y niñas de las escuelas públicas del mismo barrio.
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dio do Colégio Teresiano. Além 
disso, também foram utilizados 
os registros de avaliação dos 
diferentes assessores interins-
titucionais que trabalharam no 
Projeto Amanhecer, ao longo 
de seus 25 anos, na equipe da 
Novamerica.

Além desses registros contínuos 
e sistemáticos sobre o Projeto 
Amanhecer, foram utilizados 
mais dois trabalhos que pro-
curaram analisar e socializar 
alguns aspectos da experiência 
em momentos distintos. O artigo 
de Vera Candau, Susana Sacavi-
no, Marta Marandino e Andréa 
Maciel (1995), publicado numa 
revista destinada a professores, 
foi fundamental para recuperar 
a gêneses e as primeiras im-
pressões sobre a experiência. 
Já o artigo de Maria Consolação 
Lucinda (2000), publicado num 

livro sobre educação em direitos humanos, foi 
importante para entender o desenvolvimento do 
projeto e sua consolidação como experiência edu-
cativa para os jovens estudantes do ensino médio.

Sobre o conhecimento surgido da prática

A escolha do título desta sistematização relaciona-
se, diretamente, com o conhecimento surgido das 
práticas do Projeto Amanhecer. Cumpre registrar 
que a leitura de todo o material disponível para a 
sistematização nos remeteu fortemente aos con-
ceitos de “cidade partida” de Zuenir Ventura (1994) 
e de “cidade cerzida” de Adair Rocha (2012).

Tanto Ventura (1994) quanto Rocha (2012) revelam 
que, no caso do Rio de Janeiro, as desigualdades 
sociais são imensas, mas se expressam de maneira 
muito especí*ca em um mesmo território. Ambos 
partem das ideias de “asfalto” e “morro” para con-
textualizar que, no caso carioca, as desigualdades 
sociais “convivem” muito próximas, num mesmo 
“bairro”. Ao contrário de outras cidades do Brasil que 
se estruturam em um modelo clássico de exclusão 
territorial com centro e periferias, o Rio de Janeiro, 
de uma maneira geral, organizou-se destinando 
desigualmente os territórios mais planos para as 
classes sociais mais ricas, o chamado “asfalto” e, por 
sua vez, as classes mais pobres ocuparam o mesmo 
território geográ*co, mas em suas extremidades 

E
ste artigo apresenta sinte-
ticamente o resultado da 
sistematização do Projeto 

Amanhecer, uma experiência de 
educação em direitos humanos, 
assessorada pela ONG Novameri-
ca2 e realizada em parceria com o 
Colégio Teresiano3 e três escolas 
públicas municipais4 da cidade 
de Rio de Janeiro que atendem 
ao primeiro segmento do Ensino 
Fundamental5. A experiência 
acontece, de forma ininterrupta, 
há 25 anos e, desde seu início, 
teve como principal objetivo 
oferecer um espaço de formação 
em e para os direitos humanos 
e de trabalho voluntário para 
estudantes do ensino médio 
do Colégio Teresiano junto às 
crianças de escolas públicas do 
mesmo entorno geográfico, o 
bairro da Gávea, através de o*-
cinas pedagógicas em direitos 
humanos.

Sobre a metodologia  
               de sistematização de experiências

Segundo Oscar Jara (2006), quando falamos de 
sistematização de experiências nos referimos a 
um exercício que revela, necessariamente, práticas 
concretas e, de algum modo, as vivências escolhi-
das como signi*cativas pelos sujeitos envolvidos. 
No caso em análise, trata-se de uma experiência 
que entrecruza a educação formal, a formação de 
voluntariado e a educação em e para os direitos 
humanos. Neste sentido, em comum acordo com 
a equipe da Novamerica, a tarefa foi compreender 
a experiência do Projeto Amanhecer e extrair dela 
possíveis ensinamentos para comunicá-los de 
maneira organizada e re8etida.

Nesse sentido, no trabalho de sistematização foram 
empregados os registros da experiência, realizados 
ao longo dos anos de sua execução, desde sua cria-
ção em 1991 até 2016, junto aos diferentes sujeitos 
envolvidos, a saber: (i) estudantes do ensino médio 
do Colégio Teresiano que trabalharam como vo-
luntários; (ii) estudantes do primeiro segmento do 
ensino fundamental das escolas públicas que parti-
ciparam das o*cinas pedagógicas; (iii) professores 
que lecionaram para os estudantes envolvidos, 
sejam do Colégio Teresiano ou das escolas públicas 
municipais; (iv) pais dos estudantes do Ensino Mé-
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mais altas, o chamado “morro”. Assim, as desigualda-
des sociais e territoriais no Rio de Janeiro são muito 
específicas e a constituem como um complexo 
urbano peculiar e desa*ador. Podemos dizer, com 
Ventura (1994) e Rocha (2012), que esta peculiari-
dade faz do Rio de Janeiro uma “cidade partida” e 
potencialmente uma “cidade cerzida”.

Sobre a experiência analisada, vale registrar que 
o Projeto Amanhecer acontece entre escolas do 
bairro da Gávea, o Colégio Teresiano e três escolas 
municipais. A Gávea é reconhecida, tradicionalmen-
te, como uma região de classe média e média alta 
da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. O bairro 
conta com amplo comércio, incluindo um shopping 

center, grandes escolas privadas, teatros, cinemas 
e outros centros culturais, como o Planetário do 
Rio de Janeiro6 e o Instituto Moreira Sales7, além 
de abrigar a PUC-Rio8, uma das mais conceituadas 
universidades do Brasil. No entanto, muito próximo 
geogra*camente do bairro da Gávea está a favela 
da Rocinha9, uma das maiores favelas da América 
Latina, com concentração de população majo-
ritariamente das classes mais pobres da cidade. 
Considerando o IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), o bairro da Gávea obtém o 1º lugar 
(0,970) entre os bairros da cidade do Rio de Janeiro 
e a Rocinha (0,732) ocupa a 120ª posição entre as 
126 regiões que possuem esta mensuração disponí-
vel10. As escolas públicas municipais localizadas no 
bairro da Gávea -entre elas, aquelas envolvidas no 
Projeto Amanhecer- atendem, fundamentalmente, 
os moradores da favela da Rocinha, enquanto o 
Colégio Teresiano atende, majoritariamente, a uma 
classe média alta e alta.

Percebemos durante a sistematização com os 
depoimentos e os registros, que as condições do 
contexto em que se desenvolvem o Projeto Ama-
nhecer, o bairro da Gávea; as situações particulares 
enfrentadas pelos estudantes voluntários; as ações 
dirigidas pelos responsáveis pelo projeto para se 
conseguir um processo de educação para e em 
os direitos humanos; as percepções e as inter-
pretações dos diferentes sujeitos -estudantes do 
Colégio Teresiano e seus responsáveis, bem como 
estudantes das escolas públicas e seus professores- 
sobre o potencial de intervenção do Amanhecer; 
os resultados esperados e inesperados que foram 
surgindo ao longo desses 25 anos; bem como as 
relações e as reações que foram se estabelecendo 
entre os participantes nos levam a a*rmar que 
podemos apostar na “cidade cerzida” pela cidada-
nia. O Projeto Amanhecer, certamente, colabora 
nesta direção.

Amanhecer:  
 entre impactos e aprendizagens

Ao longo de seus 25 anos de funcionamento e até 
o ano de 2016, limite do período considerado para 
a sistematização, o Projeto Amanhecer já atuou em 
três diferentes escolas municipais da cidade do Rio 
de Janeiro. Segundo os registros, o Projeto envol-
veu, aproximadamente, 360 professores das esco-
las públicas e do Colégio Teresiano (média anual de 
15 professores); 500 estudantes de Ensino Médio 
do Colégio Teresiano (média anual de 20 jovens) e 
5.500 estudantes do primeiro segmento do Ensino 
Fundamental das escolas públicas (média anual de 
220 crianças). Ao longo de seu funcionamento, o 
Projeto Amanhecer realizou 370 o*cinas pedagó-
gicas sobre direitos humanos para as crianças do 
ensino fundamental nas escolas públicas (média 
anual de 15 o*cinas) e 300 atividades de formação 
para os jovens voluntários no Colégio Teresiano 
(média anual de 12 atividades)11.

Consideramos especialmente que a experiência 
fomentada pelas ações do Projeto Amanhecer gera 
aprendizagem recíproca e favorece o reconheci-
mento mútuo como sujeitos de direitos e agentes 
sociais. Propõe-se a ser um trabalho conjunto na 
perspectiva da a*rmação da consciência dos direi-
tos humanos fundamentais. Na busca pela articu-
lação entre teoria e prática, o Projeto Amanhecer 
contribui para a conscientização e compreensão 
mais ampla dos direitos humanos, da Constituição 
Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). O projeto busca ainda relacionar temas 
do cotidiano que estabeleçam conexão entre a 
realidade vivenciada pelos grupos envolvidos e 
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os direitos sociais, na ótica da 
educação para a cidadania. 

No entanto, também tem en-
frentado alguns limites, desta-
camos os dois mais importan-
tes. Na maior parte dos anos no 
Colégio Teresiano a experiência 
era oferecida como parte do 
horário extraescolar, e o fato 
de ser realizada no contraturno, 
além de dificultar e diminuir 
a participação dos/as alunos/
as voluntários/as, também 
di*cultava o aprofundamento 
nos conteúdos. Desde o ano 
2014, esta experiência passou 
a estar incorporada dentro do 
currículo formal e esta mu-
dança tem se mostrado muito 
importante e enriquecedora 
para a participação dos jovens 
e o enriquecimento dos temas 
trabalhados. Uma segunda di*culdade refere-se às 
questões administrativas que envolvem as escolas 
públicas que muitas vezes limitam as possibilida-
des de ampliação do projeto.

A experiência por seus protagonistas

Neste item apresentamos sinteticamente as 
conclusões de alguns depoimentos registrados 
dos diferentes sujeitos envolvidos no processo 
ao longo dos anos de funcionamento do Projeto 

Amanhecer. Durante o ano de 
atividades e, principalmente, 
ao *nal do processo, são reco-
lhidos depoimentos sobre se, 
como e por que o Amanhecer 
atingiu seus objetivos. São 
ouvidos, prioritariamente, os 
jovens e as crianças envolvidas, 
mas também, em algumas 
oportunidades, os pais dos 
voluntários e os professores 
das escolas públicas envolvi-
das. Os depoimentos (que por 
razões de espaço não podem 
ser colocados neste artigo) 
demonstram a vitalidade e a 
força da educação em direitos 
humanos e como o tema pode 
refazer relações e, sobretudo, 
comprometer sujeitos contra 
as desigualdades sociais. Apre-
sentamos a seguir a síntese 
conclusiva do que disseram 

os diferentes protagonistas sobre o Projeto Ama-
nhecer.

Os jovens entram no Projeto achando que vão en-
sinar ou ajudar as crianças da escola pública e saem 
encarando de frente a desigualdade social que os 
separam. Superam preconceitos sobre as crianças 
e sobre si próprios e acreditam, como “barômetros 
da sociedade”, que podem respirar e inspirar um 
mundo mais justo.

Os pais dos jovens voluntários afirmam que 
aprendem com a experiência dos *lhos e que o 
projeto ajuda a educar nos ideais cidadãos que 
estas famílias acreditam. Também a*rmam que os 
*lhos crescem e se tornam mais responsáveis com 
suas diferentes tarefas, seja em casa ou na escola.

A principal valorização das crianças se refere à 
aprendizagem. Mas, não uma aprendizagem 
qualquer, mas uma experiência que lhes parece 
signi*cativa, valorosa, pois é “legal”; “divertida” e 
“maneira”. A aprendizagem com signi*cado prático 
para a vida social para ser um valor central para as 
crianças pequenas e isso tem sido um diferencial 
no Projeto Amanhecer.

A consciência da “cidade partida” e as potencialida-
des da “cidade cerzida” aparecem muito fortemente 
na fala das professoras. Elas reconhecem que traba-
lham com crianças muito empobrecidas, roubadas 
em sua dignidade social, mas rea*rmam que seus 

Os jovens entram no 
Projeto achando que 

vão ensinar ou ajudar 
as crianças da escola 

pública e saem encarando 
de frente a desigualdade 

social que os separam. 
Superam preconceitos 

sobre as crianças e sobre 
si próprios e acreditam, 

como “barômetros da 
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respirar e inspirar um 

mundo mais justo.    
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Valorizando os registros 
contínuos e sistemáticos de 
25 anos de funcionamento 

do Projeto Amanhecer e 
priorizando os depoimentos 

dos sujeitos envolvidos, 
acreditamos que tenhamos 
cumprido a missão de uma 

penetrando a dinâmica 
da experiência analisada, 

mostrando a contradição de 
se consolidar como  

um projeto de educação  
em direitos humanos  

numa sociedade desigual  
e injusta. 

educandos podem e têm muito a ensinar aos jovens 
voluntários. O Projeto consegue colaborar para 
“cerzir a cidadania’ por meio de uma educação em 
e para os direitos humanos.

 
  em busca de uma síntese

Por *m, nesta síntese, gostaríamos de indicar a 
possibilidade que projetos de educação em di-
reitos humanos possuem para construir laços de 
coesão social, em uma sociedade profundamente 
fragmentada pela desigualdade. Da “cidade partida” 
para a “cidade cerzida” foi nossa opção analítica e 
principal aprendizagem com esta sistematização. 

Parece que o mais característico e próprio da 
re8exão sistematizadora é que ela busca pene-
trar no interior da dinâmica das experiências. 
Algo assim como entranhar-se nesses proces-
sos sociais vivos e complexos, circulando entre 
seus elementos, percebendo a relação entre 
eles, percorrendo suas diferentes etapas, loca-
lizando suas contradições, tensões, marchas 
e contramarchas, chegando assim a entender 
estes processos a partir de sua própria lógica, 
extraindo ensinamentos que possam contribuir 
para o enriquecimento tanto 
da prática como da teoria 
(JARA, 2006, p. 24).

Valorizando os registros contí-
nuos e sistemáticos de 25 anos 
de funcionamento do Projeto 
Amanhecer e priorizando os 
depoimentos dos sujeitos en-
volvidos, acreditamos que te-
nhamos cumprido a missão de 
uma “re8exão sistematizadora”, 
penetrando a dinâmica da ex-
periência analisada, mostrando 
a contradição de se consolidar 
como um projeto de educação 
em direitos humanos numa 
sociedade desigual e injusta. As-
sim, nossa aposta e esperança, 
sem dúvidas, estão na costura 
cidadã de uma cidade hierarqui-
zada por classes profundamente 
desiguais.

Para Rocha (2012), as favelas 
cariocas -de onde vem a maioria 
absoluta das crianças atendidas 
no Projeto Amanhecer- são “di-

versidades potentes”, são o símbolo da cidade que 
resiste e se reinventa. Acreditamos que o Projeto 
Amanhecer pode inspirar “a costura da cidadania e 
da democracia”. No caso do Rio de Janeiro, segundo 
Rocha (2012), as favelas imprimem identidade à 
cidade, que é, ao mesmo tempo, a sua diversidade 
e sua a*rmação da diferença.

Neste sentido, apoiados pelos 
depoimentos analisados, con-
sideramos que as crianças que 
vivem na favela da Rocinha 
imprimem identidade ao bairro 
da Gávea, pois por ele circulam 
intensamente e em grande 
número. Podem ser -e inclusive 
são- silenciados ou invisibiliza-
dos por aqueles que não querem 
vê-las ou ouvi-las. Mas, podem 
imprimir -e inclusive imprimem- 
identidade nos jovens voluntá-
rios que delas se aproximam e 
com elas aprendem:

J. e L. [voluntários] são muito 

divertidos, brincam muito com a 

gente e fazem atividades legais. 

Aprendemos a cuidar da escola, 

da natureza, do bairro. Hoje a 

gente fez um trabalho sobre a 

poluição: fizemos desenhos e 

escrevemos o que a gente pensa 

da poluição, que não pode jogar 

lixo na rua (Criança da Escola 
Pública).

novamerica     

nº153  jan-mar   2017



51

Fo
to

 A
ce

rv
o

 C
o

lé
g

io
 T

er
es

ia
n

o

1  O processo de sistematização foi realizado pelas seguintes 

pessoas: Ediléia Carvalho; Marcelo Andrade; Marilena Guersola; 

Marinauva de Azevedo Souza; Susana Sacavino e Vera Maria 

Candau.

2  Mais informações sobre a ONG Novamerica e seu programa de 

educação em direitos humanos podem ser obtidas no site www.

novamerica.org.br

3  Mais informações sobre o Colégio Teresiano podem ser obtidas 

no site www.teresiano.g12.br

4  Escola Municipal Luiz Del)no (1991 até a presente data); Escola 

Municipal Arthur Ramos (1991-2006) e Escola Municipal Júlio de 

Castilhos (2015 até a presente data)

5  No sistema educacional brasileiro, a Educação Básica 

é obrigatória e envolve (i) ensino fundamental (9 anos de 

escolaridade) e (ii) ensino médio (3 anos de escolaridade). O ensino 

fundamental (EF) se subdivide em dois segmentos: 1º segmento 

(5 anos de escolaridade) e 2º segmento (4 anos de escolaridade). 

Quanto às idades dos estudantes, espera-se que eles cumpram as 

etapas da Educação Básica da seguinte forma: 1º segmento do 

ensino fundamental (entre 6 e 11 anos de idade); 2º segmento do 

ensino fundamental (entre 12 e 15 anos de idade) e ensino médio 

(entre 16 e 18 anos de idade)

6  Mais informações sobre o Planetário podem ser obtidas no site 

www.planetariodorio.com.br

7  Mais informações sobre o IMS podem ser obtidas no site www.

ims.com.br

8  Mais informações sobre a PUC-Rio podem ser obtidas no site 

www.puc-rio.br

9  Mais informações sobre a Rocinha podem ser obtidas no site 

www.rocinha.org

10  Fonte: http://www.wikirio.com.br/IDH_dos_bairros_da_cidade_

do_Rio_de_Janeiro

11  Estes números são aproximados, pois desde 1995 o Projeto 

Amanhecer conta com registros mais precisos sobre o número de 

participantes envolvidos (professores e estudantes), de atividades 

e o)cinas realizadas. Os dados referentes aos anos de 1991 a 1994 

foram calculados pela média anual dos 21 anos (1995-2016) que 

possuem registros mais precisos.

Aprendemos muito com as crianças, acredita-

mos até que aprendemos mais com elas do que 

realmente ensinamos. Convivemos com crianças 

que são de uma classe social diferente da nossa 

e, com isso, vimos como é a realidade do mundo 

delas de uma maneira mais próxima e real (Jovem 
Voluntária).

O Projeto consegue fazer uma transposição da 

realidade que a criança vivencia, fora da escola, 

para dentro da sala de aula. A discussão, a análise 

de temas atuais faz com que as crianças estejam 

sempre repensando não só os seus direitos, mas 

também os seus deveres, enquanto pessoas cons-

cientes, num mundo que precisa delas para ser 

cada vez melhor (Professora).

Como a*rmavam, em 1991, os jovens que iniciaram 
o Projeto: estamos construindo “o amanhecer de 
uma nova sociedade” e esperamos que esta seja 
a nossa pequena contribuição para que jovens 
e crianças sejam sujeito potentes “destruindo as 
barreiras da desigualdade”.     
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