
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não haveria criatividade sem a curiosidade que 
nos move e que nos põe pacientemente 
impacientes diante do mundo que não fizemos, 

acrescentando a ele algo que fazemos. 
 

Paulo Freire 
Pedagogia da Autonomia 

 
 

Manifesto por uma 

Comunidade que Sustenta a Educação (CSE) 
 
 

O Centro Pedagógico Casa dos Pandavas é uma escola que tem por missão desenvolver novas 
formas de ensino e aprendizagem baseadas na convivência e no respeito à diversidade pessoal, 
social e ambiental. 
 
Trabalhamos por meio de ações integradas entre escola, famílias e comunidade, as quais são 
baseadas na gestão colaborativa e na responsabilidade compartilhada. 
 

Nossos valores são: cuidado, comprometimento, respeito, cooperação e ética. 
 
Assim, entendemos que cada um de nós é corresponsável pela manutenção desse projeto que 
vem cada vez mais se firmando como um modelo comunitário, de sustentação em rede. Propomos 
inovações paradigmáticas, não apenas no âmbito pedagógico, mas também em nosso modelo de 

organização, o qual resiste à mercantilização da educação e ousa re-existir como Comunidade que 
Sustenta a Educação (CSE). 

 
O Instituto Pandavas é uma organização sem fins lucrativos. As famílias com crianças matriculadas 
contribuem conforme sua condição socioeconômica e há, entre seus educandos, muitos com bolsa 
integral. Prezamos pela diversidade em suas várias dimensões e consideramos a diversidade 
sociocultural um valor que deve ser cuidado. Para tanto, propomos uma gestão econômica 

fraterna e solidária apoiada no princípio de corresponsabilidade financeira e na participação nos 
Grupos de Trabalho, em que as famílias colaboram com a escola em cotas proporcionais à sua 

renda e patrimônio, como associados da CSE. Os GTs também são parte estruturante e 
fundamental na dinâmica e funcionamento da escola, pois a integração dos membros da 
comunidade escolar em uma ou mais frentes de trabalho é tão relevante quanto o seu 

compromisso financeiro e constitui uma preciosa oportunidade de inserção e exercício do senso de 
coletividade. 



 
A CSE é um modelo que se inspira na estrutura conceitual da CSA, Comunidade que Sustenta a 
Agricultura (CSA). Existem quase 200 CSAs em todo o território brasileiro e na base de todas estão: 
a divisão do custo financeiro para a manutenção e desenvolvimento de uma cultura de alimentos 
entre os membros da Comunidade, o pagamento de salários justos aos agricultores e, sobretudo, a 
solidariedade no enfrentamento das dificuldades e a partilha dos benefícios do que o conjunto da 
comunidade vivencia. 
 
A partir dessa base filosófica e prática já existente da CSA, nós, do Centro Pedagógico Casa dos 
Pandavas, nos propomos a funcionar como uma CSE na qual todos os membros da comunidade 
contribuem e movimentam as várias frentes da escola. 
 
Nesta CSE, a contribuição e o compromisso financeiro de todos são de suma importância. Desde as 
cotas de valor mínimo até as cotas de valores maiores, todas são fundamentais para a manutenção 
de uma estrutura financeira justa e equilibrada para a escola e para aqueles que nela trabalham. 
Desse modo, para além da ideia de mensalidades e bolsas como parâmetros baseados apenas no 
custo individual para cada estudante, buscamos pensar na sustentação do projeto como um todo 
de forma que aqueles com menor recurso financeiro possam participar e que aqueles com mais 
recursos possam contribuir para além do custo por aluno. 

 
Também são parte fundamental dessa estrutura os apoiadores que, mesmo não tendo crianças 
matriculadas na escola, são solidários ao nosso projeto pedagógico alternativo à norma 
individualista e predatória que assombra a educação brasileira hoje e têm consciência do impacto 
positivo da escola em seu entorno. 
 
Assim, convidamos cada membro de nossa comunidade a refletir sobre sua contribuição para o 

projeto pedagógico em curso no Centro Pedagógico Casa dos Pandavas e a colaborar nessa 
construção de um outro mundo possível. 
 
Sejamos uma Comunidade que Sustenta a Educação! 
 

Acreditamos em caminhos comunitários e na potência do engajamento coletivo como resposta s 
possíveis à crise sistêmica que estamos atravessando. 
 
 

Juntas e juntos somos mais fortes! 

 
Comunidade Escolar do Instituto Pandavas 


