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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva discutir a relação entre educação não-formal e educação 

formal no processo de inserção de crianças, adolescentes, jovens e adultos na 

sociedade. Para tal selecionaram-se duas organizações da sociedade civil e uma 

escola pública na cidade de São Paulo, a saber: a Associação de Moradores do 

Jardim Vila Nova e Adjacências, o Centro Educacional Força da Mulher e a Escola 

Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. As organizações da sociedade civil e 

a escola pública estão localizadas em uma área de ocupação que apresenta grande 

vulnerabilidade social. A pesquisa foi realizada por meio de fontes documentais das 

organizações da sociedade civil e da escola pública, relatos orais e, depoimentos 

dos gestores, educadores e participantes do processo. Os levantamentos indicam 

que a relação entre a educação não-formal e formal é fundamental para a formação 

dos alunos neste novo milênio, visando a uma relação propositiva que pode 

contribuir para uma formação cidadã. Quanto às organizações da sociedade civil, as 

atividades educativas não-formais são restritas para poucos, faltam recursos para 

capacitar os agentes mediadores e diálogo mais constantemente com a escola 

pública. O poder público precisa ter um olhar diferenciado para as atividades 

educativas não-formais de forma que facilite o diálogo com educação formal, 

garantido-lhes  continuidade no dia a dia das escolas.   
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ABSTRACT 

 

This research aims to discuss the relation between formal and non-formal education 

in the process of inserting children, teenagers, young people and adults in society. In 

order to make this possible, two organizations in civil society and a public school in 

the city of São Paulo, were selected, and they are: the Associação dos moradores do 

Jardim Vila Nova e adjacências, Centro Educacional Força da Mulher and State 

School Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. The organizations and the public school 

are located in an area of great social vunerability. The study was carried out through 

documental sources of the organizations and the public school, though oral reports 

and statements from schools’ managers, educators and participants of the process. 

The survey indicate that the relation between formal and non-formal education is 

fundamental for the student’s formation in this new millennium, taming towards a 

propositional relation which can contribute to a citizen’s formation. As for the 

organization in civil society, the non-formal education activities  are restricted to a few 

people and the resources to enable the mediator agent’s and more permanent 

dialogue with the public are lacking the public power needs to have a different view 

when regarding non-formal educational activities in a way that may facilitate its 

dialogue with formal education, guaranteeing continuity in the day-to-day life of 

school’s. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é um estudo sobre a relação entre as organizações da 

sociedade civil em um bairro da periferia de São Paulo e uma escola pública local. 

Para tal, foi realizado um levantamento das histórias e das atividades educacionais 

não-formais desenvolvidas por duas instituições da sociedade civil e sua relação 

com a educação formal. As instituições de educação não-formal selecionadas são: 

Associação dos Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências e Centro Educacional 

Força da Mulher. A instituição de educação formal selecionada é a Escola Estadual 

Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. 

As duas instituições da sociedade civil estão localizadas na na zona leste da 

cidade de São Paulo, distrito de Itaquera, mais especificamente no bairro Jardim Vila 

Nova, que nasceu por meio da ocupação das terras, em 1996, que pertenciam ao 

Instituto da Previdência do Estado de São Paulo (IPESP)1 e à Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)2, por 4.500 

famílias oriundas do Norte e Nordeste do Brasil e pelas famílias desapropriadas de 

suas residências para a construção da extensão da Avenida Jacu-Pêssego. Esse 

bairro fica ao lado do Conjunto Habitacional Cidade Antônio Estevão de Carvalho 

(C.A.E. Carvalho) construído em 1988 pelo programa CDHU e essa ocupação 

agravou ainda mais os problemas já existentes nesse conjunto habitacional. Para 

tentar minimizá-los, seus moradores constituíram associações de bairro, tendo como 

objetivo principal o direito à moradia.  

 

 

_________ 

1 O Instituto da Previdência do Estado de São Paulo foi fundado em 1962 pela Lei n. 7.384, de 6 de 

novembro de 1962, pelo governador José Maria Marin. Hoje é conhecido como São Paulo 

Previdência. 

2 O CDHU foi fundado em 1989 pelo Decreto n. 30.052, de 15 de junho de 1989, pelo governador do 

Estado de São Paulo, Orestes Quércia.  
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A Associação dos Moradores do Jardim Vila Nova foi constituída em 1998 

com o objetivo de legalizar as moradias que foram ocupadas pelas 4.500 famílias e 

está localizada na Rua Canção Agalopada, duas ruas acima do início da ocupação.  

Há várias instituições, organizações e projetos de educação não-formal que 

serão discutidos ao longo desta pesquisa, desenvolvidos nos bairros selecionados, 

sendo um deles o Centro Educacional Força da Mulher. Ele foi constituído em 2007 

com o objetivo de colaborar com as ações populares e dar continuidade ao projeto 

do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) na região. É a 

instituição mais nova da região e está localizada na rua Chão de Poeira, uma rua 

acima da ocupação. Apesar de ter apenas três anos de existência, a participação em 

atividades não-formais já fazia parte da história de vida dos dirigentes, o que 

colaborou para a fundação do Centro Educacional. 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, a saber: o primeiro capítulo 

trata do quadro teórico, destacando as categorias de apoio utilizadas, que são: 

educação não-formal e seu processo educativo e emancipação. Essas categorias 

terão como referencial teórico os escritos de Boaventura Souza Santos e Maria da 

Glória Marcondes Gohn.  

A categoria educação não-formal tem centralidade na pesquisa e tem como 

objetivo a construção do conhecimento no processo interativo, visualizando um 

processo educativo. A categoria cidadania será aqui pensada em termos coletivos, 

na construção do cidadão coletivo que organiza processos de formação para o 

“mundo”. E, por fim, a emancipação, com o intuito de contribuir para a formação total 

do ser humano como gestor de sua vida pessoal, profissional, intelectual e afetiva.  

O segundo capítulo irá abordar o histórico do bairro; o terceiro abordará o 

histórico das organizações da sociedade civil e a história de vida dos dirigentes aqui 

pesquisados; o quarto analisará a Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de 

Pinho e no quinto serão analisadas as amostras dos dados das entrevistas e dos 

documentos das organizações da sociedade civil, projetos que se relacionam com a 

escola abordada no quarto capítulo. 
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Justificativa 

 

Deparamo-nos com mudanças constantemente, tanto no campo 

socioeconômico como também cultural e tecnológico. Nos grandes centros urbanos, 

a população cresce vertigiosamente. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010) demonstram que a população da cidade de São Paulo 

cresceu mais de dois por cento no período de 2008 a 2010. Esse crescimento 

ocorreu, principalmente, nas regiões periféricas, e se deu de forma desordenada. 

As regiões periféricas não sofrem apenas com as consequências do 

crescimento populacional desordenado, onde famílias habitam em lugares 

inapropriados sob as mínimas condições de sobrevivência, mas também com a falta 

de atividades culturais, hospitais, transporte e educação de qualidade. 

O crescimento de bairros periféricos retrata constantes mudanças sociais, 

econômicas e culturais. Tais mudanças causam impactos na sociedade, uma delas 

é a exclusão social, que nos indica a falta de planejamento dos grandes centros 

urbanos em relação ao crescimento populacional e, fundamentalmente, os 

problemas estruturais de desigualdade social, distribuição de renda e injustiça social 

(SANTOS, 2008).  

Na cidade de São Paulo, apesar dos esforços dos profissionais da educação 

e dos governantes, ainda presenciamos nas regiões mais periféricas, crianças, 

adolescentes e jovens fora da escola, seja por falta de vaga ou por desmotivação 

pelo aprendizado, que ainda não atende às suas expectativas e aos seus anseios. 

Tínhamos a utopia de acharmos que no início do século XXI a população teria 

mais acesso à educação e às novas tecnologias. O que observamos é que ainda 

encontramos crianças, adolescentes e jovens que não têm contato com as novas 

tecnologias e muito menos com uma educação de qualidade, que contemple de 

forma eficaz sua formação.  

A demanda por mão de obra mais escolarizada e mais qualificada é uma das 

exigências deste século. Estas exigências não estão sendo supridas, apesar de os 

dados do Ministério da Educação (2010) demonstrarem um aumento na 

escolarização dos brasileiros. Isso se dá, porque, paralelamente, estão aumentando 
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a marginalização, a exclusão social e a dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho, na área em que o jovem pretende seguir.  

Heloisa Luck (2010), salienta que a formação independe da aprendizagem, ou 

seja, o aluno tem a formação, mas não tem o aprendizado. Ela nos faz pensar 

acerca da formação dentro da perspectiva de ciclos, em que a promoção continuada 

foi mais importante que a formação do aluno. Somente nos primeiros anos do século 

XXI, observamos a preocupação do governo em buscar uma educação de 

qualidade.  

Analisando esta perspectiva, podemos considerar que a educação é um fator 

estratégico na inserção socioprofissional do indivíduo. No Brasil, o desenvolvimento 

dual do financiamento do sistema de ensino, público e privado, evidencia ainda mais 

os baixos padrões de qualidade da escola pública. Este fato acentua ainda mais as 

desigualdades na formação dos jovens das camadas menos favorecidas (GOHN, 

2006).  

 O crescimento da demanda de alunos nas escolas públicas, mais 

precisamente nas regiões periféricas, pode explicar os baixos padrões de qualidade. 

Outras justificativas também precisam ser analisadas como a falta de estrutura física 

e material para atender essa demanda, a falta de recurso humano qualificado, 

salários indignos, entre outros. 

 O poder público não tem obtido êxito para melhorar a qualidade de ensino via 

sua atuação direta. Esse fato junta-se a outro: a tendência internacional de 

organizações não governamentais participarem da formação de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos. Resulta deste cenário, no Brasil e especialmente na 

cidade de São Paulo, muitas parcerias entre prefeituras e organizações não 

governamentais, com resultados ainda não avaliados de forma mais profunda para a 

formação dos educandos. Mas há vários estudos que estão sendo realizados quanto 

a essa nova realidade. 

Segundo Gohn (1999), o ensino regular e o ensino profissional apresentam 

lacunas associadas a tantas outras no plano dos direitos sociais e políticos, que 

cada vez mais impulsionam intervenções educativas não-formais em diferentes 

espaços paralelos à escola.  
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A relação entre a educação formal e não-formal está sendo muito discutida 

pelos gestores da educação formal. Eles percebem que há a necessidade de uma 

abertura dentro do espaço formal para as práticas educativas não-formais e que 

estas podem ser muito positivas, não só para a formação dos alunos como também 

para a formação de toda a equipe escolar.  

Uma pesquisa realizada por Marília Pontes Spósito (2008) revela que a 

interação da educação formal e não-formal para jovens da periferia da cidade de 

São Paulo colabora para uma formação mais qualitativa. Sua pesquisa salienta a 

necessidade de uma formação mais complexa que ultrapasse os muros da escola e 

busque novos desafios. 

Ana Shitara Inglesi (2008) fez um estudo de caso de uma organização da 

sociedade civil e a escola pública com o objetivo de analisar intervenções educativas 

não-formais que colaborassem para o letramento de crianças. Outro estudo com 

organizações não-governamentais e escola pública foi realizado por Daniel Monteiro 

da Silva (2010), que analisou a contribuição das ONGs na formulação de projetos e 

programas das escolas públicas.  

Borges (2010) analisou as práticas educativas não-formais com o intuito de 

avaliar o conceito de competências que são muito discutidas pela educação formal. 

As pesquisas sobre educação não-formal estão se expandindo pelo Brasil no 

que diz respeito ao conceito, espaços e sujeitos. Há poucas pesquisas que estudam 

a relação da escola pública com a educação não-formal, a metodologia e a formação 

dos educadores. 

 Ao indagarmos sobre tema, em que a educação formal está buscando novas 

alternativas, trata-se de discutir a relação entre educação formal e não-formal no 

processo de formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

  

O problema 

 

As necessidades dos jovens de hoje são bem distintas das necessidades de 

outrora. Ler livros, escrever cartas, datilografar, entre outras, eram as necessidades 

que tínhamos para ter uma formação como cidadãos críticos e criativos. Neste 
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milênio, crianças, adolescentes, jovens e adultos têm outras necessidades para 

situarem-se no mundo da comunicação e capacitarem-se para o mercado de 

trabalho. Assim, são necessidades na atualidade: dominar recursos da informática, 

comunicar-se via diferentes mídias, saber realizar a gestão de sua própria vida e 

carreira, dominar os códigos do conhecimento tecnológico e outras. Certamente que 

o objetivo principal da escola não é educar para o trabalho, mas sim para a 

cidadania. Contudo, percebemos que a escola, atualmente não está conseguindo 

educar nem para o trabalho e nem para a cidadania. 

 Esta pesquisa não tem o objetivo comparar a educação básica pública com 

outras formas de educação, advindas de instituições não escolares. A pesquisa tem 

por objetivo analisar como outras possibilidades educativas, presentes na vida 

cotidiana de crianças, adolescentes, jovens e adultos –especialmente em regiões 

pobres e de vulnerabilidade social,  participam da formação dos alunos. 

Um estudo longitudinal realizado pelo Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB, 2007) – 1995/2005 – demonstrou que os níveis de proficiência em 

Língua Portuguesa e Matemática nas 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3° ano 

do Ensino Médio tiveram quedas significativas, principalmente na 4ª série do Ensino 

Fundamental. Assim, percebemos a real necessidade da busca por novos 

horizontes. Tencionamos nesta pesquisa, de forma tímida e incipiente, apresentar 

atividades educativas da educação não-formal, desenvolvidas como 

complementação da educação formal, em ambientes escolares associados ao poder 

público. 

Faz-se necessário pesquisar sobre o caráter, a natureza e o sentido das 

práticas educacionais não-formais para os jovens. Para isso, várias questões se 

colocam, tais como: Em quais locais ocorrem e como são administradas as 

atividades educativas não-formais? A educação não-formal consegue atingir seus 

objetivos? A educação não-formal consegue atender à demanda ou faltam projetos, 

profissionais, estruturas, avaliações e controle das atividades e instituições 

envolvidas? Como contribui para a formação dos jovens? Os cursos 

autossustentam-se ou há outras formas de viabilizar recursos? Há elementos da 

cidadania? Qual é o Projeto Político Pedagógico? A qual matriz teórica ou filosófica 

filiam-se os projetos desenvolvidos? Qual a missão? Qual a clientela atendida e qual 

é o perfil socioeconômico? Qual a origem do local da instituição? Qual a postura dos 
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assistidos? Estas, entre outras questões, são primordiais para respondermos qual o 

sentido e o significado da educação não-formal para os jovens participantes deste 

contexto. 

 

Definindo o objeto e os objetivos da pesquisa 

 

A motivação para escolhermos o objeto desta pesquisa partiu da necessidade 

de compreendermos a formação dos alunos de uma escola pública. Primeiramente, 

a pesquisa seria realizada no Instituto Dom Bosco, localizado no bairro de Itaquera, 

pelo fato de atender alunos de uma escola pública de uma região periférica de São 

Paulo - a Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. Os levantamentos 

iniciais no instituto indicaram-nos que deveríamos inverter o foco central de nosso 

objeto, ou seja,  do instituto para a escola mencionada, e buscarmos as relações 

que aquela escola tinha com entidades da sociedade civil local. Passamos a analisar 

as organizações da sociedade civil próximas à unidade escolar.  

  Definido nosso objeto de estudo (ou objetos, porque são três: uma escola e 

duas entidades), a presente pesquisa visa analisar a relação da educação não-

formal e com a educação formal, sem a mínima preocupação comparativa no 

sentido da competição, da busca do melhor resultado. Objetivamos apresentar a 

realidade, um fato existente, caracterizando como ocorre a relação, quais os sujeitos 

envolvidos, quais as relações estabelecidas. Para tal, foram selecionadas duas 

instituições de organizações da sociedade civil que estão localizadas próximas a um 

bairro que foi fundado por meio de ocupação e uma escola pública que apresentou 

nos últimos dois anos (2008 e 2009) baixo índice de desenvolvimento de educação 

do Estado de São Paulo (IDESP). 

 As duas instituições de organização da sociedade civil foram selecionadas 

porque têm parceria com alguns processos educativos não-formais, além de 

estarem localizadas próximas à escola pública. Além da localidade, a escolha 

também foi definida pelo desempenho dos projetos realizados tanto dentro como 

fora da unidade escolar. 

 Algumas etapas foram seguidas para responder as questões colocadas 

anteriormente, tais como: caracterizar a participação dos alunos no processo 
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educativo não-formal; analisar a formação destes; caracterizar a história da 

formação do bairro, das instituições da organização não-governamental e da escola 

pública selecionada; caracterizar as práticas educativas não-formais; analisar a 

relação da educação formal e não-formal; analisar a contribuição para a 

aprendizagem dos alunos. 

 

Hipótese 

 

A relação entre a educação formal e não-formal é uma realidade no universo 

educacional brasileiro nos últimos anos. Esta relação, quando estabelecida sob a 

forma de parcerias com entidades e projetos sociais socialmente responsáveis, pode 

colaborar para uma formação cidadã, minimizando, nos casos de escolas situadas 

em regiões periféricas, a marginalização da população das camadas menos 

favorecidas, colaborando para uma educação de qualidade. Para fundamentar essa 

hipótese, adotamos a concepção de Gohn(2011, p. 17) que diz: 

“A educação não-formal é uma possibilidade de conhecimento que abrange 

territórios fora das estruturas curriculares da educação formal. Tem como 

escopo de trabalho a formação do indivíduo para o mundo, abrindo janelas 

de novos conhecimentos, criando canais de aprendizagem que poderá levar 

os indivíduos à emancipação de formas de pensar e agir”. 

  

 Além disso, o processo educativo resultante da relação formal-não-formal 

pode colaborar para o desenvolvimento da autoestima individual ou coletiva, 

trazendo assim a construção de um sentimento de identidade, valorizando a si 

próprio.  

  

1.5. Metodologia de pesquisa 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa se apoia em uma abordagem 

quantitativa. Trata-se de uma pesquisa de caráter empírico-teórico, cujos dados 

foram obtidos via fontes oficiais, no que se refere à caracterização do bairro; fontes 
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diretas, entrevistas e questionários, no que se refere à coleta de dados dos sujeitos 

investigados (SEVERINO, 2000). 

O trabalho de campo foi dividido em dois momentos. No primeiro, procurou-se 

identificar e analisar o contexto da história da formação do bairro e das organizações 

da sociedade civil com o intuito de entendermos os sujeitos a serem pesquisados. 

Resgata-se a história do bairro, das associações de bairro, de vida dos dirigentes e 

da Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. No segundo momento, 

identificam-se e analisam-se as práticas e atividades não-formais realizadas pelas 

duas associações de bairro. Procurou-se analisar e identificar o perfil dos gestores e 

as atividades educativas não-formais das organizações da sociedade civil e, por fim, 

a relação entre as práticas educativas da educação formal e não-formal. 

A pesquisa foi realizada por meio de documentos escritos, relatos orais, 

depoimentos dos gestores, educadores e participantes das organizações da 

sociedade civil e dos gestores, professores, alunos e funcionários da Escola 

Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. A pesquisa de campo utilizou a 

técnica da “quase experimentação”, que constitui de um estudo descritivo com 

amostragem do tipo não probabilística, por critérios de representatividade e 

acessibilidade (BRUYNE et al., 1977). 

 Nesta primeira pesquisa de campo, conhecemos, a princípio, cinco 

organizações da sociedade civil, das quais selecionamos duas que estavam mais 

presentes nos projetos da unidade escolar.  

 No primeiro contato com uma moradora do bairro, descobrimos que no local 

havia mais sete organizações que faziam trabalhos sociais, e partindo dessas 

informações, visitamos as doze organizações e decidimos não fazer uma análise 

mais profunda, apenas identificá-las para entendermos o contexto da formação do 

bairro. 

 Após o levantamento dos locais, decidimos continuar com as duas 

organizações da sociedade civil: Associação dos Moradores do Jardim Vila Nova e 

Adjacências e Centro Educacional Força da Mulher. 

 Visitamos, primeiramente, a Associação dos Moradores do Jardim Vila Nova e 

Adjacências, na qual a receptividade foi bastante positiva. Lá,apresentamos o 

projeto de pesquisa e explicamos os objetivos e os critérios de seleção dos sujeitos. 
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Depois disso, obtivemos a autorização para acompanhar todos os projetos 

realizados pela associação. 

 Posteriormente, visitamos o Centro Educacional Força da Mulher e obtivemos 

o mesmo grau de receptividade tanto para a apresentação informal como também 

do projeto.  

 Selecionamos para esta pesquisa dois projetos de cada uma das 

organizações da sociedade civil que têm parceria com a unidade escolar, a saber: 

Recreio nas Férias e Oficinas Culturais e Esportivas – Associação dos Moradores do 

Jardim Vila Nova; Recuperação Paralela para Alunos com Dificuldades de 

Aprendizagem e Alfabetização para Portadores de Necessidades Especiais - Centro 

Educacional Força da Mulher. 

 Após este primeiro contato com as organizações da sociedade civil, partimos 

para a pesquisa de campo. 

 

Procedimentos de coleta de dados 

 

 A pesquisa como um todo foi realizada em três momentos para conseguirmos 

atingir os objetivos propostos. No primeiro momento, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica; no segundo, um levantamento de dados históricos do bairro (fontes 

escritas); no terceiro, a pesquisa de campo com entrevistas.  

 O levantamento de dados históricos do bairro de Itaquera e Cidade Estevão 

de Carvalho (C.A.E. Carvalho) foi realizado por etapas. Inicialmente por meio de 

documentos oficiais da Subprefeitura de Itaquera, do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) de Itaquera e pela visitação de sites do Jornal 

Notícias de Itaquera e Portal de Itaquera. Posteriormente, foi realizado um 

levantamento da bibliografia sobre os bairros. 

 Para o levantamento de dados históricos do bairro Jardim Vila Nova, foram 

realizadas entrevistas, as quais foram gravadas por meio de uma filmadora Sony 

Handycam, modelo DCR-DVD610, com os moradores mais antigos do Conjunto 

Habitacional C.A.E. Carvalho, localizado ao lado do bairro objeto de pesquisa. 
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 O levantamento histórico das organizações da sociedade civil e da história de 

vida dos gestores foi realizado por meio de entrevistas com os próprios gestores e 

de documentos oficiais das organizações.  

 Com os gestores das organizações, alunos, professores e gestores da Escola 

Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho e os responsáveis dos alunos, foram 

realizadas entrevistas utilizando a filmadora Sony Handycam, modelo CRC-DVD610.  

 

Entrevistas 

 

 Para este estudo, realizamos dois tipos de entrevistas: a semiestruturada, que 

consiste na produção de um roteiro de questões pelo pesquisador sobre o tema a 

ser estudado, abrindo espaços para o entrevistado poder se expressar livremente, 

possibilitando que as informações fluam de modo natural, à medida que houver um 

ambiente agradável e que estimule a interação e o consentimento mútuos (LUDKE e 

ANDRÉ, 1986); e a não diretiva, na qual o entrevistado tem a liberdade de discursar 

livremente e só ser interrompido quando o entrevistador achar necessário, sem a 

interrupção da ideia (SEVERINO, 2007).  

 Utilizamos também a história de vida como forma de coleta de dados, que 

consiste na busca de informações da vida pessoal do entrevistado como uma 

autobiografia (SEVERINO, 2007). Esta foi utilizada para compreendermos melhor a 

trajetória dos gestores das organizações da sociedade civil. 

 As entrevistas foram realizadas na Escola Estadual Reverendo Irineu 

Monteiro de Pinho, na residência da gestora da associação de bairro dos amigos do 

Jardim Vila Nova e adjacências, na sede do Centro Educacional Força da Mulher e 

nas residências de alguns moradores. 

 Para análise das entrevistas, trabalhamos com três fases precedidas da 

contextualização histórica. No primeiro momento, fizemos uma análise dos projetos 

da associação de bairro. No segundo, analisamos os sujeitos dentro dos projetos e, 

no terceiro, analisamos a relação da educação formal e não-formal com o intuito de 

verificar o que esta relação ajuda na formação do educando. 
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CAPÍTULO I 

ELEMENTOS DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

1.1. Associativismo, educação não-formal, aprendizagens e saberes.  

 

O capítulo I abordará as categorias a serem utilizadas nesta pesquisa.  

A educação não-formal oferece elementos para compreendermos sua 

participação na formação de jovens e adultos  -  sujeitos principais nas ações 

selecionadas. O ponto de partida são as grandes mudanças no campo educacional, 

com que nos deparamos, pois é parte desta sociedade. Com a globalização, tornou-

se possível o surgimento da nova era, a era da informação (GADOTTI, 2000). 

Estamos vivendo essas mudanças também no campo educacional, que busca 

sempre caminhar junto com essa mudança social, pois ela está interligada à 

sociedade em que está inserida. Contudo, a globalização aumentou a desigualdade 

econômica e social em países menos desenvolvidos.  

 No Brasil, a globalização aumentou a exclusão social, principalmente em 

cidades mais periféricas. Conseguimos observar que essa exclusão está presente 

também em cidades mais desenvolvidas e economicamente estruturadas, como São 

Paulo, onde a periferia está mais centrada nos bairros da zona leste, mais 

especificamente, no extremo leste, nos quais observamos níveis altos de 

vulnerabilidade social e descaso social, cultural, educacional e político. 

 A inclusão social nesses bairros, muitas vezes, ocorre mediante participação 

de organizações da sociedade civil que estão presentes nas reivindicações e nos 

movimentos sociais 

 Nesse sentido, podemos mencionar que a inclusão social está ligada nas 

quatro esferas: social, econômica, cultural e político, que são os interesses que 

Gramsci aponta. Sendo assim, a sociedade não deve estar atada apenas na esfera 

econômica, em que o cidadão vive em busca de emprego e salários dignos, 

esperando estar incluído na sociedade, como também as outras três esferas. 

A sociedade precisa de ações sociais cada vez mais pontuais, para que haja 

a inclusão do cidadão também na política, na cultura e na educação. Essas ações 
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ocorrem por meio de movimentos sociais que transformam o cidadão individual em 

cidadão coletivo que reivindicará seus interesses individuais em uma visão coletiva. 

Para Gohn (2010 p.39), “O cidadão coletivo presente nos movimentos sociais 

reivindica baseado em interesses de coletividade de diversas naturezas”.  

 O cidadão coletivo busca a melhoria das condições de vida, visando ao todo. 

Em pleno desenvolvimento econômico e social pelo qual o País passa, essas ações 

estão cada vez menos presentes na vida dos cidadãos. O coletivo está cedendo 

espaço para o individual. 

 Como já mencionado anteriormente, os movimentos sociais procuram, mas 

nem sempre conseguem, transformar a sociedade em busca de seus interesses. 

Maria da Glória Gohn (2010, p.44) , em seu mais recente estudo sobre movimentos 

sociais, destaca que há dez eixos temáticos dos movimentos sociais presentes. São 

eles, a saber:  

 

1. Movimentos sociais ao redor da questão urbana;  
2. Movimento em torno da questão do meio ambiente urbano e rural; 
3. Movimentos identitários e culturais: gênero, etnia, gerações; 
4. Movimentos de demandas na área do direito;  
5. Movimentos ao redor da questão da fome; mobilizações;   
6. Movimentos sociais na área do trabalho;  
7. Movimentos decorrentes das questões religiosas; mobilizações; 
8. Movimentos rurais;  
9. Movimentos sociais no setor de comunicação;  
10. Movimentos sociais globais.  

 

 Todos esses eixos destacam as ações coletivas de associações e grupos de 

pessoas que se preocupam com mudanças sociais, políticas, culturais e 

econômicas. Os movimentos sociais têm caráter educativo e essa intenção 

educativa pode ser aqui caracterizada como educação não-formal, que está cada 

vez mais presente na sociedade.  

Algumas organizações da sociedade civil estão tentando praticar atividades 

educativas não-formais que podem contribuir para a formação do cidadão deste 

novo milênio. 

 Os grupos de estudos sobre a educação não-formal estão se expandindo no 

Brasil. Existem alguns grupos de estudos como o Grupo de Pesquisa em Educação 

Não-Formal, Redes de Movimentos Sociais e Entidades do Terceiro Setor e 

Formação do Educador Social (GRUPERFE) da Universidade Nove de Julho e o 
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Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Não Formal e Divulgação Científica 

(GEENF) da Universidade de São Paulo que estão centrados nas experiências das 

práticas educativas não-formais, investigando suas ações e seus atores diretamente 

envolvidos. 

 Podemos considerar que a educação não-formal é recente no Brasil, pois 

começou a expandir-se aqui nos anos 1990, em decorrência das mudanças sociais, 

o que implicou a valorização dos processos educativos grupais. 

Essa valorização ocorreu principalmente após a elaboração da Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, que ampliou a educação para além da escola, 

com o objetivo de universalizar o acesso à educação para todos (GOHN, 2005). 

 Essa nova prática educativa trouxe também algumas confusões conceituais 

entre educação formal, não-formal e informal. Segundo Delors (1996), os três tipos 

de educação inscrevem-se nos princípios de educação ao longo da vida. A 

educação formal está associada ao poder público e implica frequência obrigatória, 

regulamentação, currículo dirigido e certificação. A educação não-formal, segundo 

Gohn (1999), refere-se às atividades pedagógicas estruturadas e desenvolvidas em 

organizações da sociedade civil, de forma que favoreça a participação na 

coletividade. Já a educação informal designa aprendizagens advindas da família, 

valores adquiridos na infânica, atividades no trabalho, nas igrejas, em casa, sem que 

a aprendizagem seja sua finalidade (GOHN, 2010; FAVERO 2007).  

 Gohn (2005) faz um recorte para definir a educação formal, informal e não-

formal. Salienta que a diferenciação é importante para não confundirmos a educação 

informal com da não-formal.  

 

“A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 

previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos 

aprendem durante seu processo de socialização - na família, no bairro, 

clube, amigos, etc, carregada de valores e culturas próprias, de 

pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não-formal é aquela 

que se aprende “no mundo da vida”, via processos de compartilhamento de 

experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas” 

(GOHN, 2005, p.29) 
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 Fávero (2007) diz que a comparação da educação formal com a não-formal é 

inevitável quando relacionamos a educação formal com outros espaços, como teatro 

e museus, por exemplo, que acabam confundindo os espaços não-formais com os 

elementos estruturais da educação formal. 

Para Gohn (2010), outro erro comum que ocorre para definir a educação não-

formal é compará-la com a educação popular. O termo não-formal ainda é visto 

como educação popular em algumas pesquisas. Para a autora, a educação não-

formal não está centralizada apenas nos menos favorecidos, mas sim em todos os 

níveis sociais. 

 Nessa visão, Gohn (2005) localiza a educação não-formal, quando se 

tratadas nas classes populares, pela necessidade da inclusão social e emancipação 

coletiva dos indivíduos. Gohn (2010, p.33) conceitua a educação não-formal como: 

 

“Um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a 

cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para 

interagir com o outro em sociedade. Designa um conjunto de práticas 

socioculturais de aprendizagem e produção de saberes que envolve 

organizações/instituições, atividades, meios e formas variadas, assim como 

uma multiplicidade de programas e projetos sociais.” 

 

Tais considerações são importantes para a pertinência desta pesquisa, 

especialmente no que se refere à formação do indivíduo em outros ambientes como 

em organizações da sociedade civil. Sendo assim, a educação não fica restrita 

apenas à educação formal, que não está conseguindo suprir, de forma eficaz, à 

formação de crianças, jovens e adultos pertencentes às classes populares e estes 

acabam sendo preteridos, não só sob o aspecto intelectual, como também social e 

econômico. Essa afirmação pode ser justificada pelos baixos índices de 

aprendizagens das escolas localizadas em regiões periféricas do Brasil. 

 Neste novo século XXI, a formação de um cidadão crítico requer não somente 

as práticas educativas formais, que precisam de uma elaboração mais ampla, com 

processos educativos mais pontuais para transformar os indivíduos em cidadãos 

críticos (MARANDINO, 2006), mas também soluções alternativas que têm como 

objetivo sua integração na sociedade e não sua exclusão. 
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 Nessa perspectiva, Gohn, em seu artigo “Educação não-formal e o educador 

social”, conceitua a educação não-formal como um processo de integração e 

construção, como uma prática que educa para o “mundo”. 

Para a autora: 

 

“A educação não-formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do 

mundo e no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o 

mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos 

não são dados a priore; eles se constroem no processo interativo, gerando 

um processo educativo. Um modo de educar surge como resultado do 

processo voltado para os interesses e as necessidades que dele participa 

(GOHN, 2008, p.129). 

 

 

As práticas educativas não-formais têm objetivos bem definidos: educar o ser 

humano para torná-lo cidadão, dentro de um determinado grupo que busca a 

formação política e cultural por meio das relações sociais.  

Diferentemente da educação formal, a educação não-formal não tem 

conteúdos específicos e processos permanentes, pois atua na necessidade do 

grupo. Nessa visão, a educação não-formal também engloba cursos de capacitação 

profissional, idiomas, alfabetização de jovens e adultos, todos operando fora do 

sistema escolar ou complementar, ou seja, articulado com este (MARANDINO, 2006; 

FÁVERO, 2007; CAZELLI, 2000; e GOHN, 2005). 

Os processos educativos não-formais ocorrem, geralmente, em organizações 

da sociedade civil, como já dito anteriormente, e abrange quatro dimensões que 

correspondem a sua área de abrangência: 

 

 Aprendizagem política dos direitos dos indivíduos por meio da 
participação em atividades grupais. Ex.: participação de um conselho de 
escola; 

 Capacitação dos indivíduos para o trabalho por meio de 
desenvolvimento de potencialidades e/ou a aprendizagem de habilidades; 

 Educação para civilidade: exercício de práticas que preparam os 
indivíduos para se organizarem com os objetivos coletivos; 

 Aprendizagem dos conteúdos da educação formal, em espaços 
diferenciados e de forma diversificada. (GOHN, 2005, p.98) 
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 As quatro dimensões são de suma importância para esta pesquisa, porque 

relaciona a educação formal com a educação não-formal. Os órgãos do colegiado 

(Associação de Pais e Mestres e Conselho de Escola) e o grêmio estudantil (GOHN, 

2005), que fazem parte da educação formal, são atividades educativas não-formais 

que ocorrem dentro do espaço formal.  

Assim, podemos afirmar que a educação formal articula com a educação não-

formal e pode  fazer programas de parcerias educativas, sempre destinados a atingir 

objetivos educacionais definidos. O reforço escolar, que foi citado pela autora de 

forma implícita, quando ela aponta a aprendizagem dos conteúdos da educação 

formal em espaços diferenciados, é uma parceria que hoje está presente, com o 

objetivo de minimizar o número de alunos que chegam ao final do Ensino 

Fundamental com grande dificuldade de leitura e escrita. 

Outro ponto importante sobre o reconhecimento e a articulação da educação 

não-formal é que esta já faz parte dos Regimentos Escolares da educação formal, 

que a define como uma contribuição e, sendo assim, deve ser considerada como 

uma forma de aprendizagem pela educação formal (Regimento Escolar da Escola 

Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho, 2009). 

Todas essas considerações e contribuições da educação não-formal já foram 

mencionadas nos documentos oficiais nos anos 1990, como a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), que estabelecem que 

a educação pode ocorrer fora do ambiente escolar, na família, nos movimentos 

sociais, nas organizações da sociedade civil e nas diversas manifestações culturais. 

Infelizmente, somente depois de vinte anos que ela está fazendo parte dos 

documentos escolares, consequentemente sendo importante para da formação dos 

sujeitos. 

 Trilla e Ghanem (2008) mencionam a importância da contribuição da 

educação formal para a educação não-formal, disponibilizando seus equipamentos e 

espaços, a fim de garantir uma formação integral ao indivíduo. 

 Os autores enumeram algumas contribuições da educação não-formal para a 

educação formal: 
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  “Substituir parcialmente a escolarização convencional por meio do 
ensino a distância ou por correspondência; 

 Complementar a ação docente, em relação aos conteúdos escolares, 
com a utilização dos meios não-formais, tais como rádio, elevisão, visita a 
museus e bibliotecas; 

 Liberar a escola de certas funções, uma vez que esta parece assumir 
cada vez mais responsabilidade por diversas atividades educativas 
necessárias à formação do indivíduo; 

 Dar continuidade ao trabalho educativo da escola, prolongando a 
formação de conhecimentos e habilidades; 

 Constituir-se um recurso importante para recuperar, ou reintegrar ao 
ensino formal, aqueles que receberam escolarização insuficiente ou 
apresentam baixo rendimento escolar; 

 Contribuir para a inovação de metodologias, uma vez que a estrutura 
do sistema formal inibe a experimentação de novas técnicas; 

 Colaborar com a formação docente por meio de programas e difusão 
que podem alcançar um número elevado de profissionais, como também, 
com o desenvolvimento de estratégias que estimulem a troca de 
experiências. Dessa forma, alguns meios da educação não-formal 
possibilitam práticas muito férteis para contribuir com a formação dos 
estudantes da área da educação.” (TRILLA e GHANEM, 2008, p.37). 

 

Notamos que a educação não-formal e a formal podem fazer paralelos e 

articulações, sem perder a identidade de ambas. Nenhuma irá substituir a outra, mas 

uma pode completar a outra. Gohn (2010) diz que não há hipótese de a educação 

não-formal substituir a educação formal porque elas se complementam. 

Para Gohn (2008, p.123), “a educação não-formal tem uma intencionalidade 

na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir trocas de saberes”. O ato 

de participar ou de transmitir saberes não é sistematizado como na educação formal. 

Os conteúdos a serem apresentados e discutidos são construídos pela necessidade 

dos sujeitos que dela participam. Ela não certifica e nem titula, mas espera 

resultados. 

“A educação não-formal poderá desenvolver uma série de resultados, 

uma série de processos, tais como: 

  Consciência e organização de como agir em grupos coletivos; 

  A construção e reconstrução de concepção de mundo e sobre o 
mundo; 

  Contribuição para um sentimento de identidade com uma dada 
comunidade; 

  Formação do indivíduo para a vida e suas adversidades (e não 
apenas para capacitá-lo para entrar no mercado de trabalho); 

  Os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prática, e 
aprendem a ler e interpretar o mundo que os cerca. (GOHN, 2008, p.130). 
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Se analisarmos os resultados que podem ser desenvolvidos pela educação 

não-formal, mais uma vez percebemos a grande valia desta e sua importância para 

a educação formal. Agir em grupos coletivos e respeitar o próximo são ações que 

hoje são esquecidas pelos jovens e adolescentes e deixam de ser trabalhadas 

efetivamente na educação formal, se considerarmos o aumento das agressões e 

práticas de bullying ocorridas nas unidades escolares. 

Outro ponto importante, não desconsiderando os demais, é o trabalho com os 

indivíduos de interpretação do mundo que os cerca. Isso traz um sentimento de 

valorização, autoconfiança e reconhecimento. 

Como a educação formal, a educação não-formal também tem metas a serem 

alcançadas ao longo do processo. Maria da Glória Gohn, em seu livro Educação 

não-formal e o educador social (2010, p. 44), lista quatro metas que a educação 

não-formal pode alcançar: 

 

 Aprendizado quanto a diferenças -  aprende-se a conviver com o 
outro e com a diversidade. Socializa-se o respeito mútuo; 

 Adaptação do grupo a diferentes culturas, do indivíduo em relação ao 
outro, trabalha o “estranhamento”; 

 Construção da identidade coletiva de um grupo; 

 Balizamento de regras éticas relativas às condutas aceitáveis 
socialmente. 

 

A metodologia da educação não-formal está em desenvolvimento sempre. 

Isso porque não há uma definição metodológica, porque é construída pela 

necessidade de um grupo por meio de sua cultura e suas ações. Para Gohn (2008), 

a metodologia é o ponto mais fraco da educação não-formal, que ainda precisa ser 

construída, mas com cautela, para não impedir a dinâmica que é oferecida aos 

autores, uma vez que visa à formação integral e é um processo que tenta suprir à 

necessidade do indivíduo que está em mudanças constantes. 

A educação não-formal ainda está em processo de construção e 

reconstrução. Maria da Glória Gohn, referencial teórico deste capítulo, aponta que a 

educação não-formal ainda apresenta algumas lacunas que precisam ser discutidas 

e desenvolvidas, a saber: 
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 Formação específica a educadores a partir da definição de seu papel 
e atividades a realizar, no que se refere às formas de conhecer uma dada 
realidade social, público-alvo dos programas educativos, características dos 
processos culturais e socioeducativos locais etc.; 

 Definição das funções e objetivos de educação não-formal; 

 Sistematização das metodologias utilizadas no trabalho cotidiano; 

 Construção de instrumentos metodológicos de avaliação e análise do 
trabalho realizado; 

 Construção de metodologias que possibilitem o acompanhamento do 
trabalho realizado; 

 Construção de metodologias que possibilitem o trabalho de egressos 
que participam de programas de educação não-formal; 

 Criação de metodologias e indicadores para o estudo e análise de 
trabalhos da educação não-formal em campos não sistematizados; 

 Sistematização das formas de aprendizados gerada pela vontade do 
receptor; 

 Mapeamento das formas de educação não-formal na 
autoaprendizagem dos cidadãos (por exemplo, jovens no campo da 
autoaprendizagem musical, no uso da internet, na construção de blogs, etc.) 
(GOHN, 2010, p.45) 

  

Se analisarmos as lacunas da educação não-formal destacadas pela autora, 

chegaremos à conclusão de que a metodologia é o cristal, que precisa ser lapidado 

com cuidado para não quebrar e não perder sua função. Não há regras a serem 

seguidas e isso facilita o aprendizado dos sujeitos.  

É importante ressaltar a dimensão do papel do educador nesse processo. Há 

um papel fundamental na formação dos sujeitos que têm interesses adversos. O 

educador deve ser um criador, um mágico, uma pessoa que consiga atenções 

individuais para levar os indivíduos ao coletivo.  

Para Gohn (2008, p.135): 

 

“O educador social é algo mais que animador cultural (...). Para que ele 

exerça um papel ativo, propositivo e interativo, ele deve continuamente 

desafiar o grupo de participantes para a descoberta de contextos em que 

estão sendo construídos os textos (...). Por isto, os educadores sociais são 

importantes, para dinamizarem e construírem o processo participativo de 

qualidade”. 

 

Assim, o educador social aprende e ensina, é o receptor e o emissor, é o ator 

e o telespectador, enfim é o que chamamos de trocas de experiências, garantindo o 
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aprendizado e o protagonismo de todos que fazem parte do processo da educação 

não-formal. 

 

1.2. Emancipação e educação. 

 

 Este texto abordará a emancipação, a cidadania e a educação como 

processos de formação do indivíduo. Utilizaremos como referenciais teóricos os 

escritos de Maria da Glória Marcondes Gohn e Boaventura Sousa Santos. 

 No repertório de visões que demarcam o campo socioeducacional no século 

XXI, a emancipação e a cidadania são temas fundamentais para a formação do 

indivíduo. 

 Quando mencionamos as palavras emancipação e cidadania, remetemo-nos 

à reflexão acerca da participação política e social, dos direitos sociais, da cultura, da 

liberdade, entre outras questões. 

 A emancipação pode ser analisada em duas dimensões: como um processo 

emancipatório individual e como um processo emancipatório social. O processo 

individual foca os indivíduos e o processo social, olha-os como um todo dentro de 

uma sociedade. 

 Segundo Gohn (2010, p. 56): 

 

“Podemos analisar a emancipação tanto no processo individual, focalizando 

os indivíduos propriamente ditos, ou como processo social, como um 

conjunto de práticas, ideias e relações que abrangem a sociedade”. 

 

 Os processos emancipatórios ocorrem simultaneamente, completando-se, 

mas cada um tem sua característica e seu objetivo. A emancipação individual leva-o 

a refletir sobre o seu eu e a emancipação social remete-o à reflexão da sociedade 

em que está inserido. 

 A emancipação é um ato de reflexão, de encorajamento e de obtenção de 

direitos políticos, sociais e culturais. O conhecimento de sua condição enquanto um 
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cidadão de uma sociedade, que exclui os menos favorecidos, remete-o a refletir 

acerca das possibilidades que possa ter. 

 No mundo, a discussão sobre o processo de emancipação se dá há séculos. 

Segundo Gohn (2010), nos séculos XVII e XVIII, iniciou-se o debate da possibilidade 

de liberdade e igualdade. Esse debate abriu um leque de discussões que estão 

presentes até os dias atuais. 

 Sousa Santos (2008), diz que ainda há uma limitação ao conhecimento da 

emancipação na modernidade, haja vista que o senso comum levou às 

monoculturas das práticas e do saber. A liberdade, a participação e a solidariedade 

estão esquecidas neste mundo globalizado. 

 Paoli (2003), em seu estudo sobre empresas e responsabilidade social no 

Brasil, aponta que o atual contexto econômico e político do país permite uma 

reflexão acerca do empobrecimento das políticas que aprofundaram as 

desigualdades sociais e enfraqueceram a participação da sociedade civil. Por isso a 

emancipação busca a ampliação da participação popular e a inclusão social no 

mundo globalizado. 

 A emancipação, por ser um processo humano, só é possível quando o ser 

toma conhecimento de sua condição e reflete sobre as possibilidades e propõe-se à 

autoemancipação, com vontade e coragem (MENEZES, 2005). 

 Maria da Glória Gohn, em seu livro Educação não-formal e o educador social, 

pontua que: 

 

“A emancipação só é possível a partir da formação de amplos consensos 

em torno de uma concepção de mundo alternativa a que predomina o status 

quo vigente, que se contraponha à concepção hegemônica que reproduz a 

dominação existente, que se reproduz cotidianamente”. 

 

 Nesse contexto, podemos mencionar que a nossa sociedade não visa ao ser 

emancipado. A dominação, a alienação, a exclusão presentes são fatores que 

inibem a emancipação. Adorno (2000), afirma que a emancipação é necessária para 

uma sociedade democrática, contudo não somos educados para a emancipação. 
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Meneses (2005, p.55) diz que: 

 

“A emancipação é um processo de autodeterminação para se livrar dos 

constrangimentos que a sua sociedade no todo lhe impugne. São 

constrangimentos morais, físicos e espirituais que subestimam a própria 

pessoa, isolando-a dos outros e enfraquecendo o seu poder enquanto 

instância política de resistências e de decisões”. 

 

 A liberdade, o autoconhecimento e, a inclusão social são fatores que 

predominam na emancipação social. O ser livre é uma busca constante que o 

indivíduo deve ter. Segundo Freire (2007), é o uso da liberdade que nos leva a optar 

e abrir os caminhos para não nos tornarmos neutros nas situações cotidianas. 

 O mesmo autor afirma que a liberdade amadurece no confronto com outras 

liberdades, na defesa de seus direitos (FREIRE, 1996). Nesse contexto, o ser livre é 

aquele que visa à transformação, que busca seus direitos e está pronto a novos 

desafios.  

 A educação é uma das vias para a emancipação. Sem ela não há o processo 

emancipatório. 

 Gohn (2010, p. 58) afirma que: 

  

“A educação para a emancipação deve ser vista não apenas como uma 

meta futura, um desenho, mas também como uma prática social que deve 

ser iniciada hoje, aqui e agora. A educação (formal, não-formal e informal), 

pelo seu papel formador, é o campo prioritário para o desenvolvimento de 

valores. E um dos valores importantes que a emancipação necessita é o da 

resistência, visto como capacidade de força de resistir e enfrentar as 

adversidades”.  

 

 Infelizmente, notamos a educação ainda nos moldes de fragmentação do 

conhecimento que ainda está em transformação. A união da educação formal, não-

formal e informal, no processo de emancipação, é fundamental para a formação de 

um cidadão crítico e participativo. 
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 Este cidadão reflete sobre os temas da sociedade que favorecem para o 

amadurecimento do trabalho coletivo e o entendimento do próprio eu como um ser 

transformador.  

 O eu como um ser transformador, na nossa sociedade excludente, é um 

desafiador. Tantas são as desmotivações para o desenvolvimento do ser, que a 

insegurança passa a ser mais presente. 

 Sousa Santos (2009), diz que o acúmulo do capital é o maior responsável 

pela exclusão social, no mundo globalizado. O poder de poucos intensifica a 

discriminação entre o rico e o pobre, o que acarreta o descumprimento do papel das 

políticas públicas que idealizavam a emancipação social. 

 Ações sociais e políticas podem colaborar para a transformação deste 

panorama, que está mais presente nas camadas desfavorecidas, buscando 

possibilidades de liberdade e reconhecimento do ser como cidadão. Mesmo com 

tantos desafios presentes no processo de emancipação, a educação não-formal faz 

parte desse processo, posto que é por meio de atividades educativas não-formais 

que é possível, a formação do ser crítico e apto a novos desafios. Gohn (2005) 

sugere que a sociedade civil é uma das fontes emancipatórias e civilizatórias, e sua 

participação para “erradicar” a exclusão cultural e, quem sabe um dia, a social (que 

não seja uma utopia), tem que existir, nos diversos campos de formação. 

 Procurou-se, neste capítulo, discutir a educação não-formal e a emancipação, 

destacando os elementos que serão discutidos ao longo da pesquisa. No próximo 

capítulo, será abordado o histórico do bairro estudado, das organizações da 

sociedade civil e da Escola Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTUALIZANDO O TERRITÓRIO DA PESQUISA 

 

2.1. A história do bairro 

 

Para compreendermos as ações das associações de bairro do Jardim Vila 

Nova, é importante esboçar alguns dados do contexto histórico da região.  

Sabemos que São Paulo é a cidade mais populosa da América Latina. 

Segundo dados do IBGE (2008), a estimativa da população em 2009 era de 

11.037.593 habitantes. O histórico da cidade já foi tratado por centenas de 

historiadores e analistas. Registramos aqui apenas que teve sua origem no início do 

século XVI, quando os jesuítas escolheram o local para a fundação de São Paulo, 

com objetivo de catequizar os primeiros habitantes, os índios. Apesar de condições 

desfavoráveis para o povoamento, este se deu de forma lenta e trabalhosa por 

causa dos ataques constantes de outras tribos ao local. A população, na época, era 

formada por menos de duas centenas de brancos, milhares de índios e um grande 

número de mamelucos (IBGE, 2007).  

Inicialmente, a vila de São Paulo de Piratininga correspondia a uma área 

denominada Triângulo, que atualmente é o Pátio do Colégio, o Carmo, o Largo e 

Rua de São Bento, Rua da Boa Vista, Largo de São Francisco e Sé (IBGE, 2007). 

No início do século XVIII, foram instaladas inúmeras freguesias, confinando a área 

urbana como: Santo Amaro, Guarulhos, Pinheiros, Barueri, São Miguel, Penha, 

Nossa Senhora do Ó, Borda do Campo, São Bernardo, Caagaçu. Esta última 

freguesia deu origem a um bairro localizado no extremo leste de São Paulo, 

Itaquera, um dos bairros periféricos mais desenvolvidos nos últimos anos (Disponível 

em: <www.jornalnoticiasdeitaquera.com.br> Acesso em: 30 mar. 2010).  

Itaquera está localizada a 20 km do marco zero de São Paulo (Praça da Sé). 

Segundo dados do IBGE (2007), a estimativa é de que haja aproximadamente 

525.377 habitantes. 

 

 

http://www.jornalnoticiasdeitaquera.com.br/
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MAPA 1 — CIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

FONTE: Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_sp.png> Acesso em: 10 

out. 2010. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_sp.png
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Itaquera significa em tupi-guarani Pedra Amarela. Segundo a Associação de 

Moradores de Vila Nova e Adjacências, Itaquera nasceu com a denominação de 

“Paragem de Itaquera”, quando o Padre José de Anchieta, por volta de 1556, 

ordenou que abrisse uma estrada em direção ao Caminho do Mar, atual Estrada de 

Caagaçu, Avenida Pires do Rio e Estrada de Itaquera. Outra referência ao 

nascimento de Itaquera é de 1686 e foi dada pela Carta de Sesmaria, registrada em 

31 de outubro de 1580 pelo capitão Jerômino Leite, que doava aos índios de São 

Miguel de Uraraí as terras da região. 

 

A Carta de Sesmaria foi a primeira referência de Itaquera. Na época, os 
habitantes dessa região eram índios. Além desse documento não há outros 
registros que comprovem a povoação de Itaquera. Segundo alguns 
historiadores, um simples e precário rancho denominado “Casa Pintada” foi 
efetivamente a primeira referência sobre a povoação de Itaquera, já em 
1820. Era um local simples e precário, onde os viajantes paravam para 
abastecer. (Disponível em: <www.jornalnoticiasdeitaquera.com.br> Acesso 
em: 30 mar. 2010) 

 

 A região era dotada de pedras que foram utilizadas como matéria-prima para 

a construção das escadarias da Catedral da Sé e do Obelisco do Ibirapuera. As 

pedras foram as responsáveis pelo desenvolvimento do bairro, geraram empregos e 

movimentaram a economia na época (Documento da Subprefeitura de Itaquera, 

2008). 

FIGURA 1 — PEDREIRA RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DO BAIRRO 

 

 

FONTE: Subprefeitura de Itaquera, s/d3. 

_________ 

3 Todas as fotos cedidas pela Subprefeitura de Itaquera não têm datas específicas. 

http://www.jornalnoticiasdeitaquera.com.br/
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Na região doada aos índios, podia-se observar também numerosos córregos, 

os rios Itaquera e Jacuí, que se dirigiam ao rio Tietê. O bairro possuía condições 

geográficas favoráveis à agricultura e à pecuária, o que fez despertar o interesse 

dos colonizadores pelas terras. Em 1620, os primeiros colonizadores ocuparam as 

terras dos índios e construíram as primeiras roças. No final do século XVII, com o 

crescimento demográfico, a região passou a ser citada como povoamento de São 

Miguel. Um século depois ficou nomeada como território da freguesia da Penha e, 

por fim, como bairro do distrito de São Miguel (Documento da Subprefeitura de 

Itaquera, 2008). 

Primeiramente, o crescimento foi rural, em sua maioria sob forma clássica de 

loteamentos e vilas. Em 1837, tinha-se conhecimento de apenas duas fazendas: 

fazenda Caaguaçu, que pertencia aos carmelitas do Rio de Janeiro, e fazenda Dr. 

Rodrigo Pereira Barreto, que foram desmembradas em lotes 14 anos depois 

(Documento do SENAC Itaquera, 2007). 

Segundo pesquisa realizada pelo Senac (2007), os compradores, então 

empresários na época, fundaram a Companhia Pastoril e Agrícola e casas de 

veraneio para pessoas como: Sabbado D'Angelo, família Baumann e políticos como 

Dr. Álvaro de Mendonça e David Domingos Ferreira.  

O bairro podia ser considerado o interior de São Paulo, não fazendo parte da 

cidade industrial. Não havia opção para o trabalho industrial, somente rural, sendo 

considerado um local para descanso nos finais de semana. A igreja não fora 

esquecida por esses novos empreendedores do bairro. O Brasil em decorrência da 

colonização portuguesa, cujo país de origem predominava o catolicismo. A primeira 

igreja construída no local foi a capela em louvor à Santa Ana, posteriormente 

nomeada como Vila Santana. Em seguida construíram a igreja Nossa Senhora do 

Carmo, em louvor a Nossa Senhora do Carmo, que nos dias atuais é considerada a 

igreja matriz da região (Documentos do SENAC Itaquera, 2007). 

A história do bairro divide-se entre os historiadores, pesquisadores e 

moradores, isso porque não há um banco de dados que comprove sua fundação. 

Muitos historiadores contradizem-se em relação ao início do bairro, porque a Casa 

Pintada ficava localizada às margens da antiga Estrada de Ferro Real que ligava 

São Paulo a Mogi das Cruzes, na região de São Miguel Paulista e, por esse motivo, 
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não pertence à região de Itaquera (Disponível em: 

<www.jornalnoticiasdeitaquera.com.br> Acesso em: 21 mar. 2010).  

 

FIGURA 2 — IGREJA MATRIZ — SÉCULO XIX 

 

 

 FONTE: Subprefeitura de Itaquera, s/d. 

 

Segundo o jornal Notícias de Itaquera, a data reconhecida oficialmente pelos 

moradores da região é 6 de novembro de 1875 e só chegaram a essa data após a 

pesquisa realizada em 1945 pelo professor Aroldo de Azevedo, que pesquisou 

dados sobre o bairro pelos aspectos geográficos e históricos. 

 

2.1.1. A ferrovia como marco inicial do bairro 

 

Conforme o jornal Notícias de Itaquera (2010), considera-se a ferrovia como o 

marco inicial do desenvolvimento e do nascimento do bairro. A circulação da maria-

fumaça, a locomotiva 353, intensificou o processo de migração para a região e 

colaborou para que o comércio se expandisse, o que facilitou a vida dos moradores. 

O trem circulava duas vezes ao dia, manhã e tarde. Não havia outro meio de 

transporte na região, exceto as carroças que eram utilizadas para carregar os 

materiais de trabalho (Disponível em: <www.portaldeitaquera.com.br> Acesso em: 

20 mar. 2010). A maria-fumaça era o principal atrativo do bairro, tanto comercial 

http://www.jornalnoticiasdeitaquera.com.br/
http://www.portaldeitaquera.com.br/
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como culturalmente, pois era responsável pela comercialização da produção 

agrícola da região e pela locomoção da população para outros bairros mais 

distantes. 

 

FIGURA 3 — MARIA-FUMAÇA 

 

 

 

FONTE: Subprefeitura de Itaquera, s/d. 

 

Segundo dados da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM, 

2010), no início do século XX, a ferrovia já tinha uma extensão de 49 km e 19 

estações (CPTM, 2010). Esse desenvolvimento foi incrementado durante todo o 

século. O metrô chegou ao bairro em 1º de novembro de 1988 e foi inaugurado pelo 

governador do estado de São Paulo, na época, Orestes Quércia. A estação é 

denominada Corinthians-Itaquera e recebe esse nome por estar em frente ao terreno 

que pertence ao Sport Clube Corinthians Paulista. Hoje, o local é o centro de 

treinamento de base do clube que será desativado para a construção do estádio que 

será utilizado para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. 

A estação colaborou muito para o desenvolvimento do bairro, o que facilitou a 

vinda de bancos, hipermercados e comércios em geral. Estes aumentaram a 

oportunidade de emprego e rentabilidade da população local. 
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Com a inauguração da estação do metrô e novos projetos de transportes 

públicos, com a vinda do trem espanhol e a construção da estação Dom Bosco, a 

estação ferroviária de Itaquera foi desativada, cuja medida foi desaprovada por 

alguns moradores, por considerarem o marco inicial do bairro. 

De acordo com o site jornal Notícias de Itaquera (2010), houve um movimento 

social no qual uniu o próprio jornal e a população a fim de evitarem a desativação da 

estação. O governador Geraldo Alckmin, em 2004, por meio da Secretaria da 

Cultura, optou positivamente para a construção de um espaço cultural no local, 

porém, a prefeita da cidade de São Paulo, Marta Suplicy, investiu em obras e 

desapropriou o local e construiu a extensão da Avenida Radial Leste. 

 

 

FIGURA 4 — INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO ITAQUERA DO METRÔ 

 

 

FONTE: Subprefeitura de Itaquera, s/d. 

 

2.1.2. A importância da colônia japonesa 

 

 Sabemos que as terras da região de Itaquera pertenciam às famílias 

influentes da cidade de São Paulo. Com a venda dos lotes e a fundação das 

Companhias Pastoril e Agrícola, o bairro iniciou seu crescimento demográfico e 
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populacional, que motivou a venda de uma parte das terras da Companhia para o 

Sr. Oscar Americano, que fez um loteamento de cunho popular e urbano, um dos 

primeiros na zona leste de São Paulo. 

Em 1919, foram feitos mais dois loteamentos: um urbano, que hoje é 

conhecido como Vila Carmosina e outro denominado “colônia”, para caracterizar a 

sua condição rural (Disponível em: <www.jornalnoticiasdeitaquera.com.br> Acesso 

em: 20 mar. 2010). Essa região está localizada em uma das maiores áreas verdes 

de São Paulo, a Área de Preservação Ambiental (APA), mais conhecido como o 

Parque do Carmo. 

 Segundo o site jornal Notícias de Itaquera (2010), na década de 1920, os 

proprietários das colônias, John Speers e Jaime Ribeiro Wright, acreditavam que os 

japoneses fossem capazes de produzir frutas e verduras nas terras. Em 1925, 

chegaram os primeiros imigrantes japoneses para trabalharem nas terras, tornando-

se a agricultura a principal atividade.  

Até hoje, pode-se observar na região da colônia japonesa a prática da pesca 

pela população, além de sítios, fazendas e chácaras, que cultivam plantas, flores e 

frutos. Uma das mais conhecidas é a chácara da família Yoshioka, que atualmente 

produz ameixas, flores para ikebana e mudas de cerejeiras (Documentos da 

subprefeitura de Itaquera, 2008). 

Outro ponto forte na região é o Bosque das Cerejeiras, que contempla a 

plantação de Sakura (árvore em japonês). A mais comum é a Yukiwari, cuja florada 

ocorre naturalmente no mês de agosto.  

De acordo com a Subprefeitura de Itaquera (2010), a florada deu origem 

à festa mais tradicional da colônia, a Festa das Cerejeiras, que acontece no 

mesmo mês da florada no Parque do Carmo, com danças folclóricas, músicas 

e comidas japonesas. Atrai os muitos moradores do local e os japoneses das 

cidades e bairros vizinhos.   

Até o ano de 2000, o pêssego também foi uma das produções da região, que 

era cultivado desde a década de 1940 (Documentos da subprefeitura de Itaquera, 

2008). Sua comercialização gerou aumento da economia e empregos para os 

moradores. Infelizmente, essa produção foi encerrada porque os agricultores ficaram 

http://www.jornalnoticiasdeitaquera.com.br/
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apreensivos com a proliferação de insetos e doenças constantes na produção. A 

denominação da Avenida Jacu-Pêssego é uma homenagem à produção do fruto. 

 

FIGURA 5 — JAPONESES TRABALHANDO NA COLÔNIA 

 

 

FONTE: Subprefeitura de Itaquera, s/d. 

 

Um dos locais mais frequentados pelos moradores diariamente é a fazenda 

Aquário, inaugurada em 1945. O bairro de Itaquera era conhecido pelos moradores 

de outros bairros mais distantes pela comercialização de plantas e peixes 

ornamentais no local. 

FIGURA 6 — O AQUÁRIO EM 1950 

 

 

 

FONTE: Subprefeitura de Itaquera, s/d. 

 



46 
 

 

Apesar da inauguração de várias lojas especializadas em plantas, como 

Tatuapé Garden e Formosa Garden, as mais próximas do Aquário de Itaquera, ainda 

conseguimos observar grande concentração de pessoas indo fazer compras aos 

finais de semana. O local foi ampliado e possui várias lojinhas que ainda pertencem 

aos japoneses. Ao fundo, há um parque de diversão e restaurantes que funcionam 

aos finais de semana. 

A população japonesa no bairro é tão tradicional que há um calendário 

comemorativo. 

 

TABELA 1 — DATAS COMEMORATIVAS DA COLÔNIA JAPONESA 

DATAS COMEMORATIVAS PARA A COLÔNIA JAPONESA ITAQUERENSE 

10/02/1925 Fundação da Colônia Japonesa em Itaquera. 

 07/1927 Fundação da Associação de Moços da Colônia de Itaquera. 

10/06/1936 Nascimento da Associação dos Japoneses da Colônia de 
Itaquera. 

25/01/1947 Abertura do Clube dos Estudantes de Itaquera (CEI). 

26/10/1957 Fundação da Associação das Senhoras da Colônia de Itaquera. 

   1958 A Associação de Japoneses passou a denominar-se Sociedade 
Civil União Itaquerense (SCUI). 

  10/1963 Formação da Associação Cultural e Esportiva da Colônia de 
Itaquera (ACECI) para coordenar as atividades dos jovens. 

08/08/1973 Fundação da Associação da 3ª idade (Kotobukikai). 

26/02/1981 A SCUI mudou a denominação para Itaquera Nikkei Clube (INC). 

FONTE: Notícias de Itaquera. Disponível em: <www.jornalnoticiasdeitaquera> Acesso em: 15 abr. 
2010. 

 

 

2.1.3. Itaquera no século XXI  

 

Em 2010, o distrito de Itaquera é considerado uma das áreas de maior 

expansão, tanto demográfica como industrialmente. Abrange 29 bairros: Cidade 

Antônio Estevão de Carvalho (C.A.E. Carvalho); Conjunto José Bonifácio; Conjunto 

Águia de Haia; Conjunto Araucária; Conjunto Esmeralda; Itaquera; Jardim Adelaide; 

Jardim Aurora; Jardim Cleide; Jardim Itapemirim; Jardim Liderança; Jardim Naufal; 

http://www.jornalnoticiasdeitaquera/
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Jardim Norma; Jardim Progresso; Jardim Redil; Jardim Bozzini; Jardim São João; 

Parada XV de Novembro; Parque Guarani; Parque Sevilha; Vila Brasil; Vila 

Campanela; Vila Carmosina; Vila Corberi; Vila Regina; Vila Santana; Vila Suíça; Vila 

Taquari e Vila Verde.  

 Há estimativa de que a população de Itaquera cresça aproximadamente 

1,03% ano. O distrito recebe em média cerca de 1.375 migrantes do Norte e 

Nordeste do País por ano, além de ter uma taxa anual de natalidade de 22,56%. 

 

TABELA 2 —  DADOS DEMOGRÁFICOS 

Subprefeitura Distritos 
Área 
(km2) 

População 
(1996) 

População 

(2000) 

População 

(2008) 

Densidade 
Demográfica 

ITAQUERA 

Cidade 
Líder 

10,55 107,913 116,666 128,851 12,209.92 

Itaquera 14,64 189,775 201,291 218,533 14,924.56 

José 
Bonifácio 

14,47 105,808 107,069 108,814 7,518.45 

Parque 
do 

Carmo 
15,66 59,838 63,985 69,139 4,415.03 

Total 55,32 463,334 489,011 525,337 9,766,99 

FONTE: Prefeitura de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos
/index.php?p=12758>. 

 

A tabela acima demonstra-nos que o distrito de Itaquera foi a área da 

subprefeitura que teve o maior aumento populacional, que ocorreu, mais 

especificamente, pela vinda de migrantes e possivelmente está associado à 

expansão do número de favelas na região. Segundo dados do IBGE (2000), Itaquera 

possui 5.968 favelas e 46.814 residências particulares4. Em 2010, estima-se que o 

número de residências particulares aumentou e a quantidade de favelas diminuiu, 

em virtude de programas habitacionais. 

_________ 

4 As moradias particulares, na sua maioria, fazem parte dos Programas Habitacionais CDHU e Ipesp.  

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
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Há várias áreas de risco para os moradores, principalmente nas favelas. As 

enchentes são os maiores temores, além dos deslizamentos. No verão de 2010, 

foram constatados pela imprensa seis deslizamentos de terra e duas mortes por 

causa das fortes chuvas. 

Em 2010, havia em Itaquera 161 indústrias, sendo duas de utilidade pública, 

403 comércios, 20 agências bancárias e 3 delegacias seccionais de polícia. Essas 

atividades econômicas oferecem, aproximadamente, 8.537 empregos nos setores 

têxtil, alimentício, educacional, construção civil, entre outros (Documentos da 

Subprefeitura de Itaquera, 2008). 

De acordo com o site do Jornal de Notícias de Itaquera (2008), o bairro 

poderia ter mais indústrias e comércios em geral, porém, perde-se a cada ano cerca 

de três ou quatro empresas de grande porte para cidades vizinhas que têm isenções 

fiscais e benefícios que a cidade de São Paulo não oferece. Para amenizar esse 

problema, em 2004, foi criada a Associação de Indústrias da Região de Itaquera 

(AIRI), cujo objetivo é a concretização dos incentivos fiscais para região pela Lei 

n.13.8335. 

Somente 16 indústrias conseguiram obter os incentivos para 

empreendimentos na zona leste, que corresponde a 20% de todas as indústrias do 

distrito de Itaquera (Documentos da Subprefeitura de Itaquera, 2008). 

A região tem 18 escolas municipais de Ensino Fundamental, 20 escolas 

municipais de Educação Infantil, 25 escolas estaduais e 22 Centros de Educação 

Infantil. 

Uma pesquisa realizada pela Subprefeitura de Itaquera em 2007 estimou que 

a população ainda apresentava defasagem educacional. Dos 171.188 estudantes 

em 1996, somente 4.733 tinham o Ensino Superior. A maioria, 91.246, não tinha o 

Ensino Fundamental completo. Já em 2010, estima-se que grande parte tenha o 

Ensino Fundamental completo.  

_________ 

5 Lei n. 13.833, de 27 de maio de 2004: incentiva as indústrias da região leste a gerarem empregos 

com isenção fiscal (Imposto Predial, Territorial Urbano e ISS) e a investirem em equipamentos e 

instalações. Essa lei foi sancionada na administração da prefeita Marta Suplicy. 
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O bairro selecionado para a investigação da dissertação é Cidade Antônio 

Estevão de Carvalho (C.A.E. Carvalho), que abrange moradores em situações 

vulneráveis e com vários problemas econômicos, sociais e intelectuais. Nesse bairro, 

estão localizados a   Associação dos  Moradores  de Vila Nova e Adjacências e o 

Centro Educacional Força da Mulher, objeto da nossa pesquisa. 

 

2.2. O desenvolvimento da C.A.E. Carvalho 

 

O bairro Cidade Antônio Estevão de Carvalho (C.A.E. Carvalho) teve sua 

formação entre as décadas de 30 e 40 do último século. As terras desse bairro, 

3.384.306 m2, aproximadamente, pertenciam às famílias Jafet, Campanella e 

Maietta, que venderam seus lotes para a Casa Bancária e Fiadora A.E. Carvalho 

(Portal Leste, 2010). Esses lotes foram divididos em sete glebas que produziam 

eucaliptos, dos quais muitas famílias obtinham renda. Até os anos 1990, grande 

parte dessas terras foi transformada em vias públicas e terraplanagem.  

Em 1956, o banco oficializou a fundação do bairro e iniciou a construção de 

residências pelos funcionários da Construtora A.E. Carvalho. Primeiramente, pelas 

características do bairro, as construções consistiam em chácaras e sítios. 

Posteriormente, os próprios funcionários começaram a construir suas residências 

(Disponível em: <www.portalleste.com.br> Acesso em: 15 maio 2010). 

Segundo Aversan (2008), para que as pessoas de baixa renda adquirissem o 

próprio imóvel, muitos loteadores ofereciam para os compradores a planta da 

residência ou uma boa parte do material de construção, o que facilitou a venda das 

terras. 

Essa forma de empreendimento surgiu em vários bairros de São Paulo, assim 

como Vila Romana e Bela Aliança, onde a loteadora doava plantas aprovadas pela 

prefeitura. Na zona leste, surgiram os bairros Parque Buturussu e Itaim Paulista, nos 

quais a loteadora responsável doava cerca de 500 telhas e 2.000 tijolos para os 

compradores que levantavam suas residências por mutirão (SANTOS, 1997). 

 

http://www.portalleste.com.br/
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Conforme os relatos de Dona Geni67, essas residências eram simples, 

construídas não só para os funcionários como também para famílias de baixa renda. 

O bairro cresceu em pouco tempo, mas não havia nenhum saneamento básico, 

infraestrutura e muito menos transporte coletivo para os novos moradores. O 

transporte mais próximo era a estação de trem Artur Alvim, hoje desativada, que 

ficava a alguns quilômetros de distância.  

O bairro é considerado dormitório por estar próximo a duas estações de trem, 

Artur Alvim e Itaquera. Até meados da década de 1980, C.A.E. Carvalho 

assemelhava-se às cidades interioranas de São Paulo (AVERSAN, 2008). Naquela 

época, sua paisagem era composta por alguns conjuntos habitacionais do Instituto 

de Previdência do Estado de São Paulo  — Ipesp e da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional Urbano — CDHU. 

Essa característica pode explicar o porquê de o bairro abrigar tantos 

migrantes do País, em sua maioria advindos do Nordeste.  

Somente em 1988, na gestão do governador Orestes Quércia, o bairro teve 

sua fundação legalizada, constituindo-se um dos motivos para a prefeitura 

considerar o bairro relativamente novo.  

Para Aversan (2008), com a inauguração da Estação Corinthians-Itaquera, o 

bairro renova-se com os movimentos sociais por moradia. Surgem mais duas favelas 

e as terras do CDHU são ocupadas por aproximadamente sete mil pessoas, área 

conhecida hoje como Jardim Vila Nova. O comércio acentuou-se nas grandes 

avenidas e ganhou mais espaços na Avenida das Alamandas8. Chegaram bancos, 

supermercados renomados, imobiliárias, lojas de construção, bares, pizzarias, 

agência dos correios e uma casa lotérica e o clube Sesi. 

_________ 

6  Todos os nomes utilizados nesta dissertação são fictícios. 

7. Relatos de Dona Geni, moradora do bairro desde 1956. Foi líder comunitária e é proprietária de um 

imóvel do Ipesp. 

8. Na Avenida Alamandas, estão localizados os primeiros prédios do Ipesp na região. Os prédios são 

de quatro andares e com quatro apartamentos por andar de dois dormitórios. Hoje o valor venal do 

apartamento é de 80 a 120 mil reais. 
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Em 29 de maio 1991, foi inaugurado o primeiro shopping da região, o 

Shopping Center Leste, mais conhecido como o “Shopping Coquinho”. Este foi o 

melhor entretenimento para a população de baixa renda e mais uma opção de 

trabalho formal. Possuía 110 lojas, um cinema e restaurantes. Do lado de fora, 

funcionava uma loja de fast-food, Habib´s, a primeira do bairro. Muitas pessoas 

utilizavam-no como ponto de encontro. Os cinemas eram os que tinham os valores 

mais acessíveis da zona leste da cidade de São Paulo e as escolas da região faziam 

excursões para assistirem aos filmes exibidos9. 

Com a inauguração dos Shoppings Aricanduva e Penha e as previsões de 

Mãe Dinah10, a movimentação do Shopping Center Leste sofreu uma queda 

significativa e isso resultou no seu fechamento. Hoje, o local está abandonado e 

depredado, sua estrutura está inutilizada. Atualmente, apenas a lanchonete Habib’s 

funciona no local.  

Até 2007, o único local de lazer da região era o Serviço Social da Indústria 

(Sesi), localizado na rua Deodato Saraiva da Silva, em frente ao shopping 

desativado. Há duas quadras poliesportivas, duas piscinas, uma quadra de bocha, 

um parque infantil, uma sala de musculação, uma sala de sinuca, uma sala para 

serviços odontológicos e uma grande área verde para churrascos e piqueniques11.  

_________ 

9. Relatos do Senhor Nelson, ex-funcionário da Construtora Portorico Incorporações e Participações 

Ltda. Foi um dos responsáveis pela arquitetura do shopping. 

10 Mãe Dinah previu que um grande shopping, recém-inaugurado, iria desabar e muitas pessoas iriam 

morrer. Essa previsão ocorreu após a morte do grupo musical Mamonas Assassinas. Muitas pessoas 

deixaram de frequentar o shopping, o que resultou em seu fechamento em menos de seis anos de 

funcionamento. 

11 O Sesi possui quinze modalidades esportivas (fitness, condicionamento físico, ginástica localizada, 

body combat, body balance, body step, ballet, jazz, caminhada, master fit, dança especial, escola de 

esporte, futsal, futsal master e vôlei adaptado), três equipes de treinamento (natação, vôlei e 

basquete), grupo da terceira idade, que tem atividades como passeios, cursos de danças e festas, 

cursos livres de teatro, que acontecem no teatro localizado dentro do Sesi, e serviços odontológicos 

com valores acessíveis aos usuários. Tem direito a ser sócio aqueles que trabalham na indústria, 

construção civil ou indústria de pesca, bem como seus dependentes, pagando, por pessoa, R$ 16 na 

matrícula, R$ 11 mensais e R$ 16 a cada modalidade. Para a comunidade, o valor é um pouco maior, 

R$ 42 no ato, R$ 22 mensais e R$ 25 a cada modalidade. Disponível em: <www.sesi.org.br>. 
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FIGURA 7 — VISTA PARCIAL DO SESI — C.A.E. CARVALHO 

 

 

 FONTE: Sesi. Disponível em: <www.sesisp.org.br> Acesso em: 5 mar. 2010. 

 

     O Sesi é restrito aos usuários pagantes e em outubro do mesmo ano foi 

inaugurado o Centro Educacional Unificado Céu Azul da Cor do Mar (CEU). Com um 

projeto diferenciado da escola básica, o CEU, além de ser um local onde funcionam 

os centros educacionais, é também um espaço para práticas culturais, sociais e 

esportivas, com o objetivo da formação integral de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos 

 

Os Centros Educacionais Unificados (CEU) são equipamentos públicos 
voltados à educação, criados pela Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura de São Paulo, e localizados nas áreas periféricas da cidade de 
São Paulo. Foram concebidos pelo EDIF — Departamento de 
Edificações/PMSP como um centro local da vida urbana, com seu programa 
que articula os equipamentos urbanos públicos dedicados à educação 
infantil e fundamental e às práticas esportivas, recreativas e culturais 
cotidianas.12 

     

 O CEU foi construído em substituição a duas escolas de lata, Escola 

Municipal de Educação Fundamental Jardim Vila Nova e Escola Municipal de 

Educação Infantil Vila Nova. As crianças foram transferidas para um galpão de 

supermercado onde tinham aulas normalmente, quando a primeira escola citada foi 

desativada para a construção do CEU.  

_________ 

12 Disponível em: <htpp://PT.wikipedia.org/wiki/Centro_Educacional_Unificado> Acesso em: 30 abr. 

2010. 

http://www.sesisp.org.br/
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Conforme os moradores do bairro, para as famílias aceitarem a transferência 

de seus filhos para o galpão do supermercado, foi realizado um acordo no qual 

todas as crianças e seus familiares teriam prioridade para estudarem no CEU. O que 

foi cumprido, pois antes da inauguração, os alunos retornaram às aulas lá. 

O Céu Azul da Cor do Mar é composto por 41 salas de aulas das quais 9 são 

destinadas ao Centro de Educação Infantil (CEI), 9 à Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI) e 23 à Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF). Há, 

ainda, laboratório de informática, laboratório de ciências, e espaço multiuso para uso 

didático, refeitório, biblioteca, telecentro com 20 computadores, duas quadras 

poliesportivas (aberta e fechada), teatro com capacidade para 402 pessoas, áreas 

para recreação, sala de dança e três piscinas (semiolímpica, recreativa e infantil) 

para uso da comunidade. 

Há cursos de dança de salão, hidroginástica, atividades recreativas, cursos de 

esporte (futsal, vôlei, basquete e natação) e atividades para a 3ª idade. Para que 

todos os moradores possam fazer parte do projeto, há um revezamento nos cursos 

que duram cerca de quatro meses.  

Os alunos da Escola Estadual Reverendo Monteiro de Pinho reclamam que o 

CEU é um local que eles geralmente não têm acesso. Para conseguirem participar 

de um curso, esperam cerca de um ano e o acesso às piscinas é quase impossível 

pelo número de frequentadores. Os telecentros estão sempre lotados e as quadras 

são utilizadas pelos cursos. 

Outros avanços educacionais importantes para o bairro foram as construções 

da Faculdade de Tecnologia (Fatec), da Escola Técnica Estadual de São Paulo 

(Etec) e do Núcleo de Desenvolvimento e Pesquisa Tecnológico (NDPT). A Fatec foi 

inaugurada em 2002 e é a primeira faculdade pública da zona leste de São Paulo. 

As construções da Fatec, Etec e NDPT também foram realizadas pela luta 

dos moradores da região. No local, havia uma pequena penitenciária em construção 

e o projeto era ampliá-la, tornando-a a maior penitenciária da zona leste. Os 

movimentos sociais conseguiram, com reuniões com assessores do governador 

Geraldo Alckmin, abaixo-assinados e passeatas, impedir que o projeto fosse 

concluído com o apoio do Centro Paula Souza (Centro Paula Souza, 2010). 
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FIGURA 8 — VISTA PARCIAL DA FATEC C.A.E. CARVALHO 

 

 

FONTE: Centro Paula Souza. Disponível em: 

<www.centropaulasouza.sp.gov.br/Fatec/Escolas/Zona_Leste.html> Acesso em: 3 mar. 2010. 

 

Os cursos oferecidos pela Fatec Zona Leste são: Informática para Gestão de 

Negócios, Logística e Transportes e Produção de Plásticos. Na Etec, os cursos 

oferecidos são: Administração, Contabilidade, Informática e Logística. Os 

vestibulares e vestibulinhos ocorrem semestralmente, e nos últimos anos os alunos 

precisavam acertar 40% da prova para conseguirem uma vaga13.  

Outra inauguração, ocorrida em 2007, que fez parte das ações previstas para 

o desenvolvimento de Itaquera foi o Shopping Metrô Itaquera. Em parceria pública e 

privada, o shopping fica ao lado do Poupatempo, das estações de trem e metrô e do 

terminal de ônibus urbano. É de fácil acesso para os moradores da C.A.E. Carvalho, 

sendo que muitos nem precisam de transporte público para se locomoverem até lá. 

Em relação ao transporte público, os moradores da C.A.E. Carvalho têm 

acesso às linhas de ônibus que partem da estação de metrô Artur Alvim ou que 

passam pelas ruas e avenidas da C.A.E. Carvalho. Segundo dados da São Paulo 

Transporte (SPTrans, 2010), existem atualmente onze linhas de ônibus que circulam 

pelo bairro: Jardim Robru, Jardim das Oliveiras, Jardim Moreno, C.A.E. Carvalho, 

Terminal C.A.E. Carvalho, Ceret, Penha, Metrô Guilhermina-Esperança, Terminal 

Parque Dom Pedro, Cohab Inácio Monteiro, Vila Santana. 

_________ 

13 Disponível em: <www.centropaulasouza.sp.gov.br/Fatec/Escolas/Zona_Leste.html>. 
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Apesar de o bairro ter dez linhas de ônibus, a maioria passa pelas Avenidas 

Águia de Haia e Campanella, não passando pelas ruas mais periféricas. Na avenida 

das Alamandas, somente duas linhas de ônibus passam por lá, Circular C.A.E. 

Carvalho e Terminal Parque Dom Pedro — Vila Santana.  

O bairro, pelo que podemos notar, está em desenvolvimento constante, mas, 

infelizmente, há uma divisão que é conhecida pela população como “sub-bairro”. 

Esses sub-bairros foram formados pela ocupação de terras pela população de baixa 

renda. Uma das ocupações mais significativas para a população foi a do Jardim Vila 

Nova, onde 4.500 famílias ocuparam as terras do programa CDHU e as terras do 

Governo do Estado de São Paulo, Ipesp, em 1995. 

 

2.3. Um movimento para a formação de um novo bairro: Jardim Vila Nova 

 

 Este texto foi escrito com base em entrevistas realizadas com os moradores 

da ocupação e do Conjunto Habitacional C.A.E. Carvalho.  

Como já foi dito anteriormente, o bairro Jardim Vila Nova nasceu com a 

ocupação de terras do IPESP e CDHU por 7.500 famílias, que chegaram ao local 

sem nenhuma infraestrutura ou saneamento básico. Segundo Gohn (1991), diz que 

as ocupações nas áreas urbanas, na década de 1980, ganham novos atores e 

formas. Trata-se de ocupação de áreas públicas e privadas, mantidas à espera de 

valorização. Esta área estava em estudo para a construção de prédios, destinados 

aos funcionários públicos do Estado de São Paulo. 

Os moradores do Conjunto Habitacional C.A.E. Carvalho colaboraram para a 

formação desse novo bairro, pois muitos eram parentes e amigos dessas famílias. 

As primeiras moradias foram construídas precariamente e sem mínimas condições 

de sobrevivência. No início do século, a área foi separada do restante do bairro com 

a construção do muro imaginário, conhecido como “muro da vergonha”, o que 

denota as dificuldades encontradas pelos moradores. As diferenças de acesso aos 

direitos de cidadania demonstram a discriminação a qual os moradores são 

submetidos.  
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As famílias do bairro são formadas, em média, por seis ou mais pessoas que 

sobrevivem em dois ou três cômodos. Geralmente, o terreno é dividido entre os 

próprios familiares que constroem de duas a três casas. Os problemas de moradia e 

discriminação social aliam-se ao analfabetismo, ao desemprego e às más condições 

de vida dos moradores. São frequentes os casos de crianças e adolescentes em 

situação de risco e vulnerabilidade social.  

 

FIGURA 9 — VISTA PARCIAL DAS MORADIAS DA OCUPAÇÃO 

 

 

 FONTE: Subprefeitura de Itaquera, s/d. 

 

A última pesquisa do Censo (2000) demonstra que a região contém alto nível 

de vulnerabilidade social14, algo muito preocupante para a cidade mais desenvolvida 

do País. Segundo dados do Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2006), 

o bairro está localizado em uma área considerada, pela pesquisa realizada, classe 

média. Esse dado está relacionado com a média da população do distrito de 

Itaquera. 

 

_________ 

14 Segundo o Seade, o índice de vulnerabilidade social refere-se às condições que o indivíduo vive 

em relação ao bem-estar, saúde, educação, moradia, saúde, família e transporte. Segundo dados do 

Censo 2000, 792.430 habitantes da cidade de São Paulo encontram-se no nível alto de 

vulnerabilidade social. 
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Desde 2007, as lideranças de bairro não se unem em busca de melhorias 

para a população, pelo contrário, brigam, dividem a população e não fazem 

mobilizações ou projetos unificados. Essas atitudes são opostas as da época da 

ocupação, em que as lideranças uniam-se e conquistaram por meio de movimentos 

sociais escolas, posto de saúde, asfalto, luz, água encanada, entre outras 

benfeitorias. Um exemplo claro da desunião foi o encerramento de um abaixo-

assinado para melhoria do transporte público. Duas associações estranharam-se e 

não deram continuidade à mobilização. O sistema de transporte coletivo é precário, 

o que acarreta dificuldade de mobilidade para a população. Até o ano de 2010, 

somente duas linhas de ônibus passavam pelo local, o Circular Alamandas, que tem 

o ponto final no metrô Artur Alvim e Parque Dom Pedro, que tem o ponto final no 

bairro Jardim Aurora. 

A maioria da população vive de subempregos ou empregos informais, 

principalmente em ano eleitoral e faz com que jovens e adultos deixam a escola para 

trabalharem. No ano de 2010, a Escola Reverendo Irineu Monteiro de Pinho, 

localizada ao lado da ocupação, teve até o mês de setembro 15% de evasão escolar 

dos alunos matriculados no Ensino Médio, colocando-a, em 2009, entre as cinco 

piores escolas do estado de São Paulo. Essa evasão escolar é retrato da exclusão 

social em que esses moradores se encontram. 

Para as crianças e os adolescentes, o bairro não possui muitos atrativos de 

lazer e cultura, somente um Centro de Educação Unificada (CEU). Em geral, esse 

espaço fica lotado e não consegue atender toda a população. Muitos ocupam as 

quadras da Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho para as atividades 

de lazer. Atualmente, a quadra foi fechada com telas de proteção, porque os 

professores de Educação Física e os alunos não conseguiam realizar suas 

atividades dessas duas unidades escolares citadas acima, há um CEI em 

construção para atender às crianças fora da idade escolar e que será administrado 

pela Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências. 

 Outros atrativos é o telecentro, onde funciona diariamente na Associação, 

cujos cursos são oferecidos pelas lideranças e igrejas, que ainda promovem as 

quermesses de rua. Há três lan house que costumam cobrar de um a dois reais a 

hora, um campo de futebol, em condições precárias de uso, no CEU que já foi 

mencionado anteriormente.  



58 
 

 

 Não há bancas de jornal, revistaria ou qualquer outro comércio que incentive 

a leitura dos moradores, todavia eles têm acesso às bibliotecas do CEU e da 

Associação. 

  

FIGURA 10 — VISTA PARCIAL DAS MORADIAS DO IPESP 

 

 

 FONTE: Subprefeitura de Itaquera, s/d. 

 

 Há um posto de saúde, Unidade Básica de Saúde Vila Regina, que foi mais 

uma conquista dos movimentos sociais dos moradores e um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) que foi inaugurado em 2009 e também é resultado de uma 

reivindicação dos moradores em parceria com a Associação dos Moradores do 

Jardim Vila Nova e Adjacências. 

 É muito triste ver a realidade da região nos dias atuais, não somente pelo 

aspecto econômico dos moradores, mas pela discriminação, desorganização e falta 

de mobilização em uma área que foi construída pela iniciativa das associações de 

bairro e amigos da região. As próprias unidades escolares, o posto de saúde, a 

legalização dos imóveis e as construções destes foram realizadas pela luta dos 

moradores do bairro. 
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CAPÍTULO III 

O ASSOCIATIVISMO CIVIL NO BAIRRO JARDIM VILA NOVA 

 

Como pudemos notar no capítulo anterior, o bairro Jardim Vila Nova foi 

fundado pela ocupação e legalizado pelos movimentos sociais dos próprios 

moradores, que visam a melhorias de vida por meio de ações coletivas. 

Segundo Scherer-Warren (2010), os movimentos sociais coletivos partem de 

uma identidade grupal, que visa a uma mudança social, econômica ou cultural. 

Podemos observar vários movimentos sociais coletivos ocorrendo 

constantemente, cada um com um objetivo específico. Um exemplo claro é a 

Avaliação do Ensino Médio, em que participantes, professores e parlamentares 

estão discutindo, reivindicando e buscando métodos para tentar minimizar erros que 

ocorreram em 2010. Outro movimento que está acontecendo é contra o bullying, 

objetivando diminuir a prática. Com esses dois exemplos, podemos considerar que 

os movimentos sociais não ocorrem apenas em grupos mais vulneráveis e sim em 

qualquer classe social, mas sempre com uma intencionalidade. 

Maria da Glória Gohn, em seu livro O protagonismo da sociedade civil (2005), 

faz um mapeamento dos movimentos sociais, considerando treze eixos temáticos 

para este novo milênio. Entre eles estão dois importantes que serão discutidos ao 

longo desta pesquisa: movimento pela moradia e pela educação. 

Esses dois movimentos explicam a fundação das organizações da 

sociedade civil. No Jardim Vila Nova, há doze associações de bairro que foram 

constituídas ao longo de sua “fundação”, são elas: Associação dos Amigos da 

C.A.E. Carvalho; Associação do Bem-Estar Social do Jardim Vila Nova; Associação 

de Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências; Centro de Educação Social Força 

da Mulher; Instituto Educar para a Paz; Associação Beneficente Esporte, Cultura e 

Lazer Nosso Sonho; Associação Comunitária Raio de Sol; Associação dos Amigos 

do Jardim Vila Nova; Associação das Mulheres do Conjunto Habitacional C.A.E. 

Carvalho; Instituto Nova Atitude; Sociedade Amigos de Bairro C.A.E. Carvalho; 

Associação Comunitária Beneficente Cultural Jardim Aurora. 
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As associações de bairro tiveram participação significativa na vida dos 

moradores desses bairros. Além da legalização de suas moradias, as associações 

conseguiram asfalto das ruas, posto de saúde, escolas e saneamento básico. 

Gohn (1991), diz que as organizações da sociedade civil colaboraram para 

solucionar o problema habitacional, tendo como objetivo: 

 

 Construir moradias em alvenarias e outros materiais, através de 

mutirão, pelos seus associados; 

 Comprar em comum materiais de construção e distribuí-los; 

 Nas favelas, orgfanizar urbanização, saneamento e infra-estrutura, 

planejamento urbanístico e divisão justa de lotes; 

 Viabilizar serviços comunitários para seus associados; 

 Adquirir e distribuir terrenos e imóveis; 

 Assinar convênios com o poder público e outras instituições para 

adquirir financiamento e/ou prestar colaborações e auxílio a outras 

entidades que visem o bem da comunidade assim como atuar com agente 

promotor em programas oficiais. 

 

Nos dias atuais, das doze associações de bairro, quatro delas estão 

desativadas por irregularidades: a Associação Cultural Jardim Aurora (desvio de 

verba); a Associação dos Amigos da C.A.E. Carvalho (desvio do projeto Leite É 

Vida); o Instituto Nova Atitude (documentação irregular); e a Associação das 

Mulheres do Conjunto Habitacional C.A.E. Carvalho (falta de diretoria). 

Para alguns moradores, as associações eram referência para os bairros 

vizinhos. Desde 2005, em decorrência das vaidades de alguns componentes das 

associações citadas, elas foram se dividindo e fazendo trabalhos individuais para 

melhorias do bairro. Dona Valda, moradora da ocupação, relatou que iniciou um 

abaixo-assinado para aumentar as linhas de ônibus no bairro. Levou a proposta para 

dona Cecília, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Vila Nova e 

Adjacências, que acatou e colaborou com a moradora. Essa colaboração fez com 

que muitos moradores, simpatizantes de outras associações, não assinassem o 

abaixo-assinado, o que resultou na desistência da ação de dona Valda.  
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MAPA 2 — ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS 

 

  FONTE: D’ÁNGELO, Antonio (Org.). Disponível em: <www.googlemaps.com.br>. 

 

Questões desse tipo poderão ser observadas ao longo desta pesquisa, que 

analisará os processos educativos não formais nas duas associações escolhidas, 

que não atuam em parceria, assim como as demais. 

Os subtítulos a seguir analisam o histórico de duas associações de bairro. Os 

dados foram obtidos por meio de entrevista com presidentes e diretores. 

 

3.1. Histórico da Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências 

  

A Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências foi constituída 

em 30 de agosto de 1998, por um grupo de moradores que lutavam pelo direito à 

moradia. 

 Essa luta iniciou em 1996, quando a área do Instituto de Previdência do 

Estado de São Paulo (Ipesp) da C.A.E. Carvalho fora ocupada por 4.500 famílias 

que foram desapropriadas de suas antigas moradias (favelas) para a construção da 

avenida Jacu-Pêssego. Os terrenos ocupados pertenciam aos funcionários públicos 

http://www.googlemaps.com.br/
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do estado de São Paulo e ao Sistema Habitacional da prefeitura da cidade de São 

Paulo. Com a ocupação, as famílias construíram suas residências ilegalmente, sem 

autorização de nenhum órgão e nenhuma fiscalização.  

 Em 1997, os moradores mobilizaram-se e elegeram o senhor Alberto, 

morador da região, líder comunitário, para tentar solucionar, junto aos órgãos 

responsáveis, a legalização dos imóveis. Ele, então, tomou a iniciativa de ceder a 

sala de estar de sua residência para a realização das reuniões com os moradores a 

fim de discutirem sobre a legalização dos imóveis e a forma como procederiam.  

Segundo dona Cecília, em uma das reuniões, o senhor Alberto mencionou 

que todos os moradores deveriam contribuir com uma quantia mensal para 

apressarem a legalização dos imóveis, que ocorreu durante um ano, porém, nunca 

obtiveram respostas referentes à legalização de seus imóveis. Novamente, os 

moradores reuniram-se e decidiram instituir a senhora Cecília para representá-los. 

Dona Cecília, que reside no Conjunto Habitacional C.A.E. Carvalho há 22 

anos, é filha de uma das primeiras moradoras do bairro, a dona Geni, a primeira 

líder comunitária da região que formou a primeira associação no bairro, a 

Associação das Mulheres do Conjunto Habitacional Cidade Antonio Estevão de 

Carvalho. Essa associação fora responsável pela construção da Escola Estadual 

Reverendo Irineu Monteiro de Pinho, o primeiro grande movimento social dos 

moradores do Conjunto. Além da construção da escola, os moradores reivindicaram 

o asfalto das ruas, a Unidade Básica de Saúde, creches e escolas. 

 Na ocasião dessas ações, dona Cecília trabalhava na administração do 

Sindicato dos Protéticos e foi buscar informações com o advogado do próprio 

sindicato. Esse advogado orientou-a a ir até aos órgãos responsáveis e solicitou que 

as doações para o senhor Alberto fossem cessadas até obter dados concretos. 

 Segundo dona Cecília, ao procurar a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional Urbano (CDHU), descobriu que o senhor Alberto nunca esteve presente 

no local e que para legalizarem o imóvel, era necessária a formação de uma 

entidade sem fins lucrativos para iniciarem o processo. Dona Célia, chefe do 

gabinete do CDHU, na época, instruiu a dona Cecília a constituir uma associação, 

cujo objetivo seria a legalização dos imóveis. Com a colaboração de alguns 
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moradores, criou a Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências e 

desde então a preside. 

 A associação é constituída por onze membros: um presidente; um vice-

presidente; um secretário; um tesoureiro; três diretores (social, cultura e esporte); 

três conselheiros fiscais; um suplente15. 

A diretoria reuni-se trimestralmente para discutir os assuntos pertinentes à 

comunidade e mensalmente a presidente realiza reuniões com a comunidade, que 

são organizadas na casa de dona Cecília e geralmente os mais velhos estão 

presentes e justificam suas ausências, os mais jovens comparecem raramente. 

A participação da terceira idade, para a diretoria, está associada à 

aposentadoria. Muitos não trabalham e têm disponibilidade para participarem de 

reuniões e projetos sociais. 

A legalização dos imóveis foi realizada gradativamente. Alguns foram 

atendidos, outros não. Cerca de 60% dos imóveis do bairro estão legalizados. 

Atualmente, há um cadastro de 150 famílias que chegaram ao bairro nos anos de 

2007/2008, advindas do Nordeste do País e 25 famílias advindas da Bolívia, em 

busca de melhores condições de vida e trabalho.  

 

 

_________ 

15 Desde o primeiro mandato, a associação é constituída pela seguinte diretoria:  

 Presidente —  brasileira, solteira, auxiliar de produção, residente na rua Canção Galopada; 

 Vice-presidente —  brasileiro, casado, segurança, residente na Rua Chão de Giz; 

 Secretário —  brasileiro, divorciado, porteiro, residente na Rua Canção Agalopada; 

 Tesoureiro — brasileiro, solteiro, conselheiro tutelar, residente na Rua Canção Agalopada; 

 Diretor Social —  brasileiro, casado, motorista, residente na Rua Cavaleiro da Lua; 

 Diretora Cultural —  brasileira, casada, balconista, residente na Rua Canção Agalopada; 

 Diretor Esportivo —  brasileiro, solteiro, auxiliar de telefonia, residente na Rua Arte do Sol; 

 Conselheira Fiscal —  brasileira, solteira, comerciante, residente na Rua Arte do Sol; 

 Conselheiro Fiscal — brasileiro, solteiro, aposentado, residente na Rua Arte do Sol; 

 Conselheira Fiscal —  brasileira, solteira, ADI creche, residente na Rua Canção Agalopada; 
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Para a legalização desses imóveis, as famílias necessitam ter renda familiar 

de até seis salários mínimos, não ter restrições financeiras e participar das reuniões 

mensais que abordam temas como: Rede Social Solidária — LBV; Rede Social — 

Senac; Rede Social de Controle da Tuberculose — São Paulo; Conferência — 

Igualdade Racial; Conferência — Crianças e Adolescentes; Conferência — 

Educação e Conselho Gestor. Essas reuniões têm como objetivo a construção de 

políticas públicas e sociais. 

Infelizmente no Brasil, as pessoas que passam por dificuldades financeiras e, 

consequentemente acabam tendo restrições são discriminadas e acabam sendo 

marginalizadas e excluídas de alguns programas sociais, como o habitacional que é 

importante para a inclusão social. 

O programa da associação de legalização de imóveis, no ano de 2010, tem o 

objetivo de atender 180 famílias com a construção de casas populares, com parceria 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). O programa 

contribuiu para que os moradores se organizassem para solucionar outras 

reivindicações e necessidades da comunidade como saúde, educação e 

principalmente transporte público. 

 Outros programas sociais da associação oferecidos, em 2010, à comunidade 

são: Programa Viva Leite Criança; Programa Viva Leite Idoso; Banco de Alimento; 

Programa Recreio nas Férias; Programa São Paulo É uma Escola; Curso de 

Qualificação e Capacitação Profissional; Biblioteca Comunitária; Telecentro 

Comunitário; e Oficina Esportiva. 

 O Programa Viva Leite Criança atualmente atende 73 famílias que tenham 

crianças de seis meses a seis anos e onze meses de idade e tem como objetivo 

combater doenças por falta de vitaminas e sais minerais. 

 O Programa Viva Leite Idoso atualmente atende 50 idosos com mais de 60 

anos de idade. Esse programa nasceu pelo fato de muitos idosos na região não 

receberem aposentadorias, porque sempre tiveram empregos informais. 

 Esses dois programas citados são conveniados com a Secretaria da 

Agricultura do estado de São Paulo. Primeiramente, foi instituído pelo governo 

estadual, em 1993, o Programa Viva Leite Criança, com o objetivo de atender aos 

produtores de leite e auxiliar no escoamento do excesso de produção e atender a 
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uma população carente. Esse programa atende as regiões que fazem parte do Mapa 

da Fome do Estado de São Paulo (Instituto de Economia Agrícola, 2010). 

 Em 2000, a Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo ampliou o 

programa que hoje atende aproximadamente 720 mil crianças, e, além desse 

atendimento, instituiu o Programa Viva Leite Idoso, que atende aproximadamente 40 

mil idosos (Instituto de Economia Agrícola, 2010). 

 Para fazer parte desse programa, a diretoria da associação cadastrou cerca 

de 100 famílias que tinham renda de até dois salários mínimos. Infelizmente, só 

conseguem atender 73 famílias e anualmente é feito um rodízio com aqueles que 

têm uma renda maior.  

 Outro programa importante para a associação é o Banco de Alimento. Este 

atende 20 famílias em situação de extrema pobreza. Para fazer parte desse 

programa, além de a família receber até dois salários mínimos, deve ter histórico de 

algum membro da família com diabetes, anemia, tuberculose ou hepatite.  

 Esse programa também tem parceria com a Secretaria de Agricultura do 

estado de São Paulo e mensalmente as famílias recebem cinco cestas básicas, cuja 

distribuição é realizada em quatro em quatro meses para cada uma. 

 Além do atendimento dessas 20 famílias cadastradas, há distribuição de 

alimentos para outras famílias necessitadas. Semanalmente, ocorre a coleta de 

alimentos não perecíveis pelos moradores, pois como a região é bem carente, quase 

não há doações, e, geralmente, a diretoria as consegue de empresários da região. 

 A associação também participa do Programa Recreio nas Férias, com a 

prefeitura da cidade de São Paulo e tem o objetivo de promover atividades 

esportivas, lúdicas e culturais, com passeios, brincadeiras, jogos, teatro e outros 

(Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2010). 

 Para participar desse projeto, a própria associação o desenvolveu e fez a 

inscrição na prefeitura da cidade, e hoje atende quase 400 crianças por semestre 

desde 2006. 

 Nesse projeto, além da parceria com a prefeitura, também há parceria com a 

Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho, que disponibiliza o espaço e 

alguns funcionários para a sua realização. 
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 No mês de janeiro de 2010, a associação teve alguns problemas com o 

projeto no quesito alimentação, recebendo somente merenda seca. Apenas no 

quarto dia do projeto, os organizadores do programa encontraram a merenda em 

outra associação. Durante três dias, as crianças passaram com lanches, sucos e 

bolos industrializados. 

 Com a educação formal, a associação tem parceria com a prefeitura da 

cidade de São Paulo o projeto São Paulo É uma Escola, cuja finalidade é 

desenvolver atividades educacionais, culturais, recreativas e ambientais fora do 

ambiente escolar, colaborando para o distanciamento de crianças e adolescentes de 

ambientes que geram o quadro de violência e desigualdade social, resgatando a 

autoestima e incentivando-os a novas descobertas e habilidades. Para participar do 

projeto, as crianças e os adolescentes devem estar matriculados na rede pública 

municipal. É disponibilizada uma quantia mensal para a associação contratar 

professores qualificados para atender os participantes. 

Um projeto que a associação desenvolve por meio de doações é a Biblioteca 

Comunitária, que nasceu em 2006 e eram disponibilizados, no início, para a 

comunidade cerca de vinte livros que ficavam na estante da casa de dona Cecília. 

Além de enciclopédias, havia livros literários infantis, juvenis e adultos. Em 2007, a 

associação já disponibilizava para a comunidade cerca de 200 livros de diversos 

assuntos. Até meados de 2007, a casa de dona Cecília era referência para crianças, 

jovens e adultos. 

 Com a grande demanda e a criação do telecentro, dona Cecília transferiu a 

Biblioteca Comunitária para o mesmo espaço onde são desenvolvidos os cursos 

profissionalizantes e há internet. 

O telecentro foi criado em 2005, quando a associação alugou um espaço 

pequeno para a sua criação, constituindo-se o primeiro da região com a parceria 

financeira de alguns parlamentares, entre eles Claudino Silva (PT) e João Silvano 

(PT), que deixaram de apoiar, segundo relatos de Cecília, por falta de votos na 

região. Foi então que um dos moradores e tesoureiro da associação, Sinoval, propôs 

contribuir com a metade do valor do aluguel do imóvel se a associação o apoiasse 

na sua disputa pelo cargo de conselheiro tutelar da prefeitura de São Paulo. 
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FIGURA 11 — VISTA PARCIAL DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA 

 

 

 FONTE: Tania Ferreira Moraes – 13/09/2010.  

 

A associação deu o apoio e ele se tornou o conselheiro mais votado da 

região. E, em uma das reuniões da diretoria, resolveram ampliar o local do 

telecentro, alugando outro espaço com uma área maior. Em meados de 2007, 

alugaram um salão e pagavam aluguel de R$ 800 mensais. 

A associação recebia a quantia de R$ 400 mensais de Sinoval, que deixou de 

contribuir cinco meses após o acordo. A justificativa era de que a associação recebia 

colaboração de vários políticos de partidos diversos, não demonstrando uma linha 

política.  

Para o senhor Sinoval, a associação deveria apoiar um único político e este 

deveria ser responsável pelas doações e arrecadações financeiras. O mais indicado 

para ele era o João Silvano (PT), que já morou na região de Itaquera e conhecia a 

realidade do bairro, além de já ter contribuído para o seu desenvolvimento. 

De acordo com dona Cecília, a associação não recebe verbas de políticos, 

apenas doações. Ressalta que estas são necessárias para ajudar a comunidade e 

que não pretende apoiar nenhum partido específico para não transformar a 

associação em comitê. 
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Infelizmente, a associação está respondendo a um processo judicial de 

despejo por falta de pagamento do aluguel desde março de 2008. No local, 

funcionam, além do telecentro, as aulas de reforço escolar, a Biblioteca Comunitária 

e os cursos de informática.  

A sede, desde de 2010, é situada na residência da presidenta, assim como 

alguns programas sociais e é mantida por recursos próprios e por meio de parcerias 

com alguns programas, que empregam informalmente muitas pessoas que moram 

na área de ocupação e vivem em situações vulneráveis, além de colaborar na 

formação de crianças, jovens e adultos.  

Em 2009, foi inaugurado ao lado da Escola Estadual Reverendo Irineu 

Monteiro de Pinho o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) que atende diariamente 

viciados em drogas. A associação teve participação efetiva para a construção deste 

órgão público no bairro.  

Muitos adultos, jovens, adolescentes e até mesmo as crianças são usuários 

de drogas ilícitas. Muitos trabalham com traficantes ou são filhos destes. O mais 

conhecido da região tem doze filhos com oito mulheres diferentes e está preso no 

interior de São Paulo e, mesmo distante, é respeitado por todos. 

A mais nova conquista da associação é a criação do Centro de Educação 

Infantil Elaine Correa (CEI), que iniciará o desenvolvimento de suas atividades em 

janeiro de 2011. A associação está tendo dificuldades para encontrar pedagogos 

para trabalharem na CEI. Até o momento, dos dez pedagogos que necessitam para 

colocar o projeto em ação, somente um está confirmado. Como já foi dito 

anteriormente, no histórico do bairro, a maioria da população que reside no bairro ou 

próximo não possui o Ensino Médio completo. 

Apesar de vários programas e conquistas para o bairro, dona Cecília ainda se 

sente insatisfeita como presidenta. Para ela, o cargo é de muita responsabilidade e 

sente-se culpada por não atingir o principal objetivo, ajudar as pessoas. Acredita que 

muitas delas que moram na comunidade pouco reconhecem o trabalho da 

associação, principalmente se não é solucionado algum problema.  
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3.2. Histórico do Centro de Educação Social Força da Mulher 

  

 

O Centro de Educação Social Força da Mulher é uma das associações de 

bairro mais nova da região. Criada em 8 de dezembro de 2007 por duas pedagogas, 

a associação tem um histórico muito parecido com a Associação de Moradores do 

Jardim Vila Nova e Adjacências, apesar de o centro ter sido constituído quase dez 

anos depois. 

 A associação tem duas líderes, Leila e Rosa, que se conheceram na porta da 

Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. Leila fazia o Ensino Médio no 

período noturno junto com o marido de Rosa, que já possuía o Ensino Médio e ia 

buscar seu marido na porta da escola diariamente, quando conheceu Leila, em um 

dia de chuva. E, desde então, passaram a ir para casa juntos, conversando. 

 Leila chegou ao bairro em 1988, quando se casou e Rosa mudou-se para o 

Conjunto Habitacional C.A.E. Carvalho em 1987 com a família. 

 As duas participaram de todos os movimentos sociais em busca de melhorias 

para o bairro, entre eles a construção da Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro 

de Pinho, a Unidade Básica de Saúde e o asfalto das ruas. 

 A amizade das duas foi se fortalecendo e, com a ocupação, passaram a 

ajudar as pessoas com arrecadação de materiais de construção, roupas e alimentos. 

Suas casas eram um posto de arrecadações e entregas.  

 No ano de 2000, com a implantação do Movimento de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (MOVA), no bairro, as duas inscreveram-se para participar como 

alfabetizadoras. Cada uma trabalhava em uma associação e recebiam uma pequena 

quantia pelas aulas ministradas. 

 O Projeto MOVA foi criado na gestão de Paulo Freire na Secretaria Municipal 

de Educação e visa à alfabetização de jovens e adultos que não tiveram 

oportunidades quando crianças. É um projeto em parceria com as organizações da 

sociedade civil e a prefeitura e geralmente acontece em regiões onde há muita 

demanda e poucas escolas para atender esse tipo de público. 
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 Em 2003, Leila e Rosa decidiram fazer juntas o curso de Pedagogia na 

Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo) para melhorar suas práticas 

educacionais no projeto MOVA, motivando-as a dar continuidade aos projetos que 

estavam realizando sem fins associativos.  

Ao voltarem para casa de uma visita médica, no carro, decidiram criar a 

associação, mas não sabiam como começar e nem como iriam compor a diretoria. O 

assessor do Partido dos Trabalhadores (PT) orientou-as e conseguiram verbas e um 

advogado para cuidar de todo o processo.  

 Em 2010, no Centro de Educação Social Força da Mulher, há seis projetos 

ativos, além do projeto MOVA, são eles: profissionalizante (CEAT), atendimento 

jurídico, atendimento oftalmológico, banco de alimentos e entrega de leite em pó. O 

profissionalizante (CEAT) tem três cursos: agente ambiental, atendimento em 

lanchonete e assistente administrativo. Atualmente, não há aluno inscrito porque a 

última terminou no mês de agosto de 2010 e a nova turma deverá iniciar em janeiro 

de 2011. 

 

FIGURA 12 — VISTA PARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL FORÇA DA MULHER 

 

FONTE: Tania Ferreira Moraes – 04/08/2010.  
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O atendimento jurídico é realizado uma vez por mês aos sábados e é 

direcionado à legalização dos imóveis da ocupação, mas também há orientação 

trabalhista e civil. O atendimento oftalmológico é realizado bimestralmente por um 

médico voluntário que, além de orientar e medicar, recebe e faz doações para os 

moradores. 

Assim como a Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências, 

o Centro de Educação Social Força da Mulher tem um banco de alimentos com 

parceria com a CEAGESP e realiza sua entrega quinzenalmente. 

O projeto do leite em pó é realizado em parceria com a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) de Itaquera e a doação é feita mensalmente 

Todos os programas são realizados na sede do Centro de Educação Força da 

Mulher, cujo espaço é alugado pelo valor de R$ 1.000 mensais, custeado pelo 

MOVA. Não recebem nenhum tipo de doação financeira de empresários ou políticos. 

Desde 2007, não há alteração na formação da diretoria,16 que é composta por 

parentes de Leila e Rosa. A família reconhece a importância das duas para a 

comunidade, e, sempre que possível, colabora com o Centro de Educação. Participa 

mensalmente das reuniões da diretoria, porém deixa a responsabilidade das ações a 

Leila e Rosa, não só por respeito ao trabalho que realizam como também pela 

dedicação constante. 

 

_________ 

16 Desde o primeiro mandato, a associação é constituída pela seguinte diretoria:  

 Presidente —  brasileira, casada, pedagoga;  

 Vice-presidente — brasileiro, casado, vendedor; 

 Secretária —  brasileira, casada, pedagoga; 

 Tesoureiro  — brasileiro, casado, segurança; 

 Conselheira Fiscal —  brasileira, viúva, aposentada; 

 Conselheira Fiscal —  brasileira, casada, secretária; 

 Conselheira Fiscal —  brasileira, casada, tecelã; 

 Suplente —  brasileiro, solteiro, segurança.  
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No mês de agosto de 2010, a direção da Escola Estadual Reverendo Irineu 

Monteiro de Pinho fez uma parceria com o Centro de Educação Social Força da 

Mulher para minimizar os problemas de leitura e escrita que as crianças do Ensino 

Fundamental — Ciclo II apresentam. Mesmo a escola realizando o projeto de 

recuperação, os professores não são preparados para trabalhar com problemas de 

alfabetização. Muitas crianças chegam à escola classificadas como pré-silábica ou 

silábica. 

O Centro de Educação Social Força da Mulher é visto pelos moradores como 

referência. Frequentemente a diretoria os recebe com problemas sociais ou 

econômicos que são solucionados, principalmente com a colaboração dos 

assessores de vereador do município de São Paulo do PT. 

Segundo a presidenta, os moradores reclamam constantemente que o bairro 

está sem desenvolvimento, não há espaços culturais, creches ou atrativos para as 

crianças, além da falta de segurança a que os moradores são submetidos. 

Acreditam que o aumento de bares no bairro pode acarretar o aumento do índice de 

violência e do tráfico de drogas.  

 

3.3. História de vida de dona Cecília 

 

Dona Cecília da Silva nasceu no município de Caldeirão Grande, Bahia, e 

migrou para o bairro de São Miguel Paulista, município de São Paulo, aos quatro 

anos de idade. Estudou na Escola Estadual Dário de Queiroz até a 6ª série e 

terminou o Ensino Fundamental na Escola Estadual Castro Alves na região de São 

Miguel Paulista. 

 Iniciou sua vida profissional em uma loja de alto-falantes, na região de 

Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. Conheceu o pai de seus filhos em 1990 e se 

casaram um ano depois ao engravidar dos dois primeiros filhos, gêmeos.  

 Viveu com ele durante dez anos, e, ao separar-se, foi trabalhar no Sindicato 

dos Protéticos do Estado de São Paulo, na área administrativa.  
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 O Sindicato dos Protéticos não faz reivindicações trabalhistas porque são 

autônomos, mas faz projetos sociais para ajudar os excluídos, bem diferente do 

sindicato dos professores ou dos metalúrgicos, por exemplo. 

 O referido sindicato criava projetos para os alunos que iniciavam o curso, para 

a população da cidade de São Paulo, campanhas de próteses dentárias e outros. 

Foi trabalhando lá que dona Cecília começou a gostar do trabalho social.  

Mudou-se para a nova casa de seus pais no Conjunto Habitacional C.A.E. 

Carvalho, mais conhecido como as casinhas do governador Orestes Quércia. A 

gleba pertencia ao Ipesp e foi comprada pelo CDHU, que construiu as casas 

populares. 

Logo no início da formação do bairro, não havia asfalto nas ruas, saneamento 

básico, transporte, posto de saúde e escola para os novos moradores. Sua mãe, 

indignada com a nova situação, já que anteriormente pagava aluguel e morava em 

um bairro que tinha infraestrutura, reuniu-se com algumas moradoras para 

reivindicar melhorias. Foi então que dona Maria sugeriu a fundação de uma 

associação de bairro que, juntamente com outras mulheres, foi fundada a 

Associação Comunitária das Mulheres do Conjunto Habitacional C.A.E. Carvalho, 

isso porque os homens trabalhavam e não tinham tempo de reivindicar as melhorias. 

As mulheres, por não trabalharem, organizavam as reuniões e elegiam seus 

representantes para dialogar com assessores de políticos.  

 Dona Maria, mãe de dona Cecília, foi a primeira líder comunitária da região. 

Geralmente, as reuniões ocorriam em sua residência. O bairro que estava nascendo 

ainda não tinha nenhuma estrutura para os moradores. As ruas eram de terra, havia 

grandes áreas desertas e matagais que serviam de esconderijo para ladrões e 

matadores.  

 A Associação Comunitária das Mulheres do Conjunto Habitacional C.A.E. 

Carvalho foi a representante mais efetiva do bairro. O primeiro grande movimento 

popular ocorreu em 1988, um ano após a entrega das casas do conjunto, com o 

objetivo de construir uma escola para seus filhos.  

 No bairro C.A.E. Carvalho já havia três escolas, duas estaduais e uma 

municipal. Mesmo com estas, as crianças não tinham onde estudar. Dona Marlene 

Silva Santos, zeladora da Escola Estadual Nabiha Abdalla, relatou que as próprias 



74 
 

 

escolas tinham preconceito com os novos moradores e davam preferência aos 

alunos que habitavam mais próximo às escolas.  

 As mães, preocupadas com seus filhos que não tinham onde estudar, uniram-

se à diretora da Escola Estadual Tide Setubal, Alice Ribeiro, ex-diretora da Escola 

Estadual Nabiha e amiga de dona Marlene Silva Santos e fizeram um abaixo-

assinado com o objetivo de construir uma nova escola que atendesse as crianças do 

conjunto habitacional. 

 Dona Cecília também participou desse movimento com o auxílio dos 

advogados do Sindicato dos Protéticos, que fizeram toda a documentação jurídica 

do processo de construção e dos direitos da população. 

 Em janeiro de 1989, foi inaugurada a Escola Estadual de 1º Grau Conjunto 

Habitacional Governador Carlos Alberto de Carvalho Pinto, com seis salas de aulas 

de 1ª a 4ª série, tendo como diretora Alice Ribeiro e funcionária de serviços gerais, 

dona Marlene Silva Santos. Em 1º de julho do mesmo ano, foi publicado no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo (DOE) o Projeto de Lei n. 311, que modificou a 

denominação da escola para Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. 

 Essa foi a primeira e grande conquista das mulheres do Conjunto 

Habitacional, que as motivou a irem em busca de outras benfeitorias para os 

moradores. Uniram-se novamente com propósito de asfaltar as ruas, posto que eram 

de barro vermelho. O apelido dos moradores da região era “os pés vermelhos”. 

 Para a conquista do asfalto, dona Maria, dona Marialva, senhor Paulo, dona 

Laura (primeira liderança no bairro C.A.E. Carvalho) e dona Valda Paixão (líder de 

Itaquera) iniciaram um movimento com os moradores com o apoio de assessores do 

governador Orestes Quércia. Iam constantemente ao Palácio do Governo dialogar 

com os secretários e assessores do governador de São Paulo. Além do asfalto, 

conquistaram o Posto de Saúde Vila Regina e duas linhas de ônibus, Parque Dom 

Pedro e Circular. Mesmo com todas as melhorias obtidas, as associações de bairro 

não conseguiram a compra da outra área para a construção de novas casas, pelo 

CDHU. Essa área era utilizada para jogar corpos de pessoas assassinadas ou então 

servia de esconderijo para ladrões que habitavam a favela ao lado. À noite, ninguém 

andava pelas redondezas com medo de assalto. 
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 Em 1996, com a desapropriação das favelas para a construção da avenida 

Jacu-Pêssego, 4.500 famílias, cerca de 7.500 moradores, ocuparam a área para a 

construção de suas moradias.  

 Segundo dona Cecília, havia muitos grileiros (termo usado para identificar 

pessoas que se apossavam de terreno alheio e o vendiam para outras pessoas, 

mesmo não lhes pertencendo). A área ocupada era constituída somente de barro, 

desprovida de água, luz e esgoto.  

 As casas foram construídas ilegalmente, sem autorização de nenhum órgão 

público. Dona Cecília e alguns moradores do Conjunto Habitacional C.A.E. Carvalho 

visitavam constantemente os novos “vizinhos” para entregar alimentos, roupas ou 

gás de cozinha.  

 Mas o maior problema dos moradores não era a falta de alimentos e sim a 

insegurança de não ter onde morar. Conforme dona Fernanda, moradora da 

ocupação, semanalmente recebiam notícias de que seriam desapropriados mais 

uma vez.  

 

Todo dia tinha uma história, todo dia tinha uma reclamação. Como eu tinha 

alguns parentes que moravam na ocupação, um dia eles chegaram aqui e 

falaram que não aguentavam dar tanto dinheiro, que todo dia teria 

reintegração e que tinha que pagar, um dia advogado, outro locar ônibus. 

Só que eles não estavam vendo projetos, só estavam dando dinheiro e mais 

dinheiro. E então eu perguntei o porquê. Conversei com a minha mãe e ela 

disse que não queria se meter porque pessoal de ocupação mata por 

qualquer coisa. A minha mãe não quis se envolver. Eu falei para eles reunir 

o grupo de moradores e eleger representantes para ir ao CDHU. Ajeitou 

reunião no CDHU, na Nove de Julho e eu fui acompanhar. Chegando lá, o 

CDHU informou que precisava de uma entidade jurídica para representar o 

povo. (Dona Cecília)  

           

Foi assim que iniciou a preocupação de dona Cecília em constituir uma 

associação, cuja intenção era ajudar as pessoas que viviam em condições 

vulneráveis, mas, para isso, sofreu algumas ameaças por parte do senhor Alberto, 

que era líder dos moradores da ocupação. 

 

Quando ele descobriu que nós estávamos com CNJP, com as reuniões do 

CDHU, ele entrou na minha casa e veio me ameaçar. Falou para mim que 
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quem tinha direito à associação da Vila Nova era ele porque ele fundou o 

Vila Nova e se eu não desse a associação para ele eu não teria saída, se 

correr o bicho pega e se ficar o bicho come. (Dona Cecília) 

    

 Dona Cecília não se intimidou e continuou sua ação junto aos moradores até 

conseguirem, a princípio, que não houvesse a reintegração de posse. Além dessa 

benfeitoria, logo no início da associação, conseguiram o Programa Viva Leite, um 

caminhão de verduras que fazia entregas semanalmente e o esgoto com a Sabesp. 

 Todas as reivindicações dos moradores eram estudadas e documentadas 

para possíveis ações. Algumas os próprios moradores conseguiam resolver, outras 

somente com a representação da associação. 

 Em 2001, dona Cecília montou no quintal de sua residência uma biblioteca 

para os moradores que pediam livros para fazerem trabalhos escolares ou mesmo 

para lerem descompromissadamente. Não havia nenhuma biblioteca próxima à 

região e até hoje não há banca de jornal. Os próprios moradores e a Escola 

Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho colaboraram com doações de livros e 

revistas. Atualmente, a biblioteca funciona no telecentro. 

 Outro problema grave na região é a falta de trabalho formal para os 

moradores. Muitos não têm formação e nem qualificação adequada e sobrevivem de 

trabalho informal. Neste ano eleitoral, 2010, dona Cecília tentou minimizar o 

problema de desemprego no bairro e montou cinco grupos para trabalharem para 

cinco candidatos diferentes. Os grupos são compostos de vinte pessoas e 

atualmente cem estão trabalhando para dona Cecília até o dia 3 de outubro de 2010 

para os candidatos, a saber: Carlos Rodrigues (Deputado Federal — PSDB); Vânio 

Junqueira (Deputado Federal — PRP); José Ramalho (Deputado Estadual — 

PSDB); Silvio Carvalho (Deputado Estadual — PSDB); Cesar Feliz (Deputado 

Estadual — PV). 

 Dona Cecília justifica essa postura de montar grupos de trabalho como uma 

forma de colaborar com os moradores mais carentes. Ela participa de todas as 

reuniões que é convocada, porém, não integra a associação de Moradores do 

Jardim Vila Nova e Adjacências. Para ela, a associação precisa ser neutra e não 

deve participar de trabalhos eleitoreiros. 
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 Como ela é muito conhecida no bairro, é extremamente difícil as pessoas não 

fazerem as relações entre a pessoa e a associação. Outras associações de bairro 

comentam essa postura e a desaprovam. Para eles, os líderes comunitários 

precisam agregar mais trabalhos solidários, que visem ao trabalho formal e, dessa 

forma, acaba iludindo os trabalhadores com o trabalho informal.  

 Dona Cecília vê-se como uma pessoa do “povo”, que tenta solucionar alguns 

problemas sociais, econômicos e também culturais do bairro. Para ela, todo o 

trabalho realizado na associação ou fora dela tem como objetivo proporcionar mais 

dignidade e menos sofrimento à comunidade. Ela acredita ser totalmente ética 

naquilo que se propõe a fazer. 

 Essa conduta de dona Cecília não é desaprovada apenas pelas outras 

associações de bairro como também por alguns políticos que já descartaram sua 

equipe nesta última eleição. 

 Alguns moradores, principalmente os que são viciados em drogas lícitas, 

aprovam a conduta de dona Cecília de conseguir trabalhos informais. Infelizmente, 

esses trabalhos são a única fonte de renda para eles que, por causa do vício ou da 

falta de formação profissional, não conseguem trabalhos formais. 

 Até os dias atuais, dona Cecília não terminou o Ensino Médio por falta de 

tempo e, segundo ela, não aceita nenhum convite para trabalhar em empregos 

políticos ou formais ou em sindicatos, e pretende dedicar-se somente ao trabalho na 

associação. 

 Em suma, pela trajetória e práticas descritas sobre a história de vida de dona 

Cecília, pode-se concluir que ela representa o que há de antigo, velho, do conhecido 

sistema tradicional no Brasil — lideranças que “ajudam” os necessitados segundo 

interesses políticos de um grupo externo. 

 

3.4. História de vida de dona Rosa 

 

 Rosa nasceu em São Paulo, na região de São Miguel, periferia da zona leste 

de São Paulo. Seus pais nasceram e cresceram na zona rural e vieram para São 

Paulo logo após o casamento. 
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 Após um ano de matrimônio, nasceu Rosa que, ao completar quatro anos de 

idade, nasce sua irmã, Letícia, que aos dois anos teve sarampo e catapora. Em 

decorrência disso, fora levada para o hospital público, no qual ficou internada por 

dois dias. Naquele tempo, segundo Rosa, havia placas que identificavam o paciente 

e as medicações. 

A placa da cama de sua irmã foi trocada, o que ocasionou a aplicação de uma 

injeção errônea, que afetou o cérebro e sua irmã ficou sem andar e falar. A direção 

do hospital responsabilizou a assistente pelo ocorrido. Seus pais entraram com um 

processo judicial, contudo, a assistente responsável faleceu dois meses após a 

abertura do inquérito, o que resultou no arquivamento do processo.  

Seu pai, ao vivenciar essa situação, começou a apresentar problemas de 

coração e adoeceu. Sua mãe começou a trabalhar para sustentar a família e Rosa 

ficou cuidando da irmã.  

De acordo com Rosa, Letícia voltou a andar com andador aos cinco anos, 

aprendeu a ir ao banheiro aos sete anos e balbuciava algumas palavras aos dez.  

Logo após o progresso de Letícia, sua mãe engravidou novamente. Ao 

terminar a licença-gestante, Rosa começou a cuidar das duas irmãs e começou a 

estudar no período noturno. 

Quando sua irmã mais nova completou três anos, sua mãe teve problemas 

renais. Rosa então decidiu começar a trabalhar para que sua mãe pudesse ficar em 

casa.  

Seu primeiro emprego foi de assistente de dentista em um bairro próximo, 

trabalhando durante três anos com o doutor Paulo, muito conhecido pelo trabalho 

social que realizava mensalmente, aos sábados. Atendia moradores de rua e a 

população de baixa renda. 

Esse serviço fez com que Rosa começasse a interessar-se pelo trabalho 

social. E, ao conhecer seu futuro esposo, descobriu o Conjunto Habitacional C.A.E. 

Carvalho. Depois disso, convenceu o doutor Paulo a atender os moradores da 

região, e ele prontamente atendeu ao seu pedido e ela começou a organizar os 

pacientes. 
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Quando casou, Rosa mudou-se para o Conjunto Habitacional C.A.E. 

Carvalho, engravidou e perdeu seu filho no parto e não pode mais ter filhos. Isso a 

motivou a realizar mais trabalhos comunitários no bairro, e, como já era conhecida 

pelos moradores, muitos já a procuravam em busca de orientações. 

Começou a trabalhar em uma associação comunitária no projeto MOVA, e 

trabalhou por três anos até decidir fazer o curso de Pedagogia. Participou de todos 

os movimentos pela melhoria do bairro: asfalto, escola, posto de saúde e legalização 

de imóveis, sendo neste último o que participou mais efetivamente. 

Colaborava nas ações das associações de bairro, quando eram unidas. Aos 

poucos, percebeu que os dirigentes das associações, que lecionavam no projeto 

MOVA, não davam importância para o aprendizado, mas sim para a remuneração 

recebida, foi então que decidiu criar sua própria associação com a amiga Leila. 

Com a criação da associação, Rosa e Leila conseguiram instituir o projeto 

MOVA e alugaram uma sala para aplicá-lo. Elas lecionam no projeto nos períodos 

diurno, vespertino e noturno e a maior parte da remuneração recebida é destinada 

ao aluguel das salas de aula.  

Além dos projetos do Centro de Educação Social Força da Mulher, participam 

de projetos no CEU aos sábados e domingos, que têm duração de dois a três finais 

de semana. 

Rosa é militante de um partido político e acredita ser importante para sua 

formação política esta participação. Trabalha para um candidato específico, que 

também já morou próximo ao bairro. 

Conclui-se que Rosa tem sua vida direcionada às ações sociais. 
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CAPÍTULO IV 

A ESCOLA ESTADUAL REVERENDO IRINEU MONTEIRO DE PINHO 

 

 O histórico da Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho é 

importante para este trabalho, porque relacionaremos, ao longo desta pesquisa, os 

processos educativos não formais das associações da sociedade civil com as ações 

da escola. Esta parte da pesquisa tem como fonte de dados entrevistas realizadas 

com os moradores de bairro, documentos da unidade escolar e da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. 

 Como já foi mencionado anteriormente, a escola foi construída para atender 

os moradores do Conjunto Habitacional C.A.E. Carvalho, que não tinham onde 

matricular seus filhos, já que as escolas próximas17 não atendiam todas as crianças. 

 Os moradores, em parceria com as associações de bairro e com a diretora de 

escola, Alice, uniram-se para solicitar junto à Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo uma nova escola para o bairro que estava se desenvolvendo. 

 Segundo dona Ana, primeira funcionária da escola e participante do 

movimento, foram seis meses de reivindicação, reuniões e abaixo-assinados. A 

diretora Alice, que pertencia a outra unidade escolar, conseguiu uma reunião com o 

dirigente de ensino da 7ª Delegacia de Ensino, em meados de 1988, que visitou o 

local com os assessores do secretário da educação.  

 Decidiram pela construção de uma nova escola na área que pertencia ao 

governo do estado de São Paulo. O terreno era utilizado por assassinos como 

“depósito de corpos”, onde os próprios moradores não gostavam de passar próximo, 

não somente pelo mau cheiro, como também por ouvirem boatos de que espíritos 

andavam e choravam à noite.  

 

_________ 

17. Escola Estadual Nabiha Abdalla Chohfi, Escola Estadual Milton Cruzeiro e Escola Municipal 
Alberto Ayres. 
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Passávamos pela rua e víamos os corpos expostos. Ninguém vinha retirar 
os corpos, a polícia demorava dias para vir e muitas vezes as crianças 
chegavam em casa com ossos das pessoas nas mãos. (Dona Ana Maria 
Siqueira) 

  

A escola foi construída rapidamente e, em janeiro de 1989, foi inaugurada 

pelo Decreto n. 29.862/1989 e nomeada como Escola Estadual de 1º Grau Conjunto 

Habitacional Governador Carlos Alberto de Carvalho Pinto e tinha seis salas de aula 

de 1ª a 4ª série, seis professores, uma diretora, dona Alice, e uma funcionária, dona 

Ana, sendo que estas duas últimas participaram do movimento com os moradores 

para a construção da escola. 

 Em 1º de julho de 1989, o Projeto de Lei n. 311 mudou a nominação da 

escola para Escola Estadual de 1º Grau Reverendo Irineu Monteiro de Pinho, para 

homenagear o reverendo pelas suas ações sociais e culturais. 

 Após a ocupação das 4.500 famílias no bairro, a escola não conseguia mais 

atender todas as crianças e a secretaria da educação foi obrigada a fazer uma 

reforma para ampliar o número de salas de aula, de sete para dezesseis, e, além 

desse aumento, foram construídos um laboratório, uma biblioteca, quatro salas 

pequenas, que serviam como depósitos de inservíveis, e duas quadras 

poliesportivas, que ficam ao lado de fora da unidade escolar. 

FIGURA 13 — VISTA PARCIAL DA E.E. REVERENDO IRINEU MONTEIRO DE PINHO 

 

 

FONTE: Google. Disponível em: <www.googlemaps.com.br>. 

 

http://www.googlemaps.com.br/
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 Essas quadras, até o ano de 2009, era o maior problema da escola, do ponto 

de vista estrutural, pois seus muros eram baixos, o que facilitava a invasão de 

animais, motos e bicicletas e da própria comunidade durante o horário de aula. 

 Havia vários relatos de professores e alunos de agressões físicas e verbais 

que sofriam constantemente. As agressões físicas eram ocasionadas por 

brincadeiras com pedras entre a comunidade e que muitas vezes caíam sobre 

alunos e professores. Já as agressões verbais ocorriam porque alunos e professores 

pediam para os invasores, que achavam que a quadra era da comunidade e não 

apenas da escola, desocuparem a quadra para a realização de suas atividades. 

 Além da violência em torno da escola, alunos, professores, equipe gestora e 

funcionários também sofriam agressões dentro da escola. Relatos de alguns 

professores mencionam que até o final da década de 1990, alguns diretores abriam 

os portões para os alunos entrarem ou saírem da escola fora do horário de aula, a 

fim de evitarem agressões verbais ou até mesmo tumultos, principalmente no 

período noturno.  

 Os moradores relatam que essa prática ocorreu até a vinda do diretor 

Antonio, em 2002, que conseguiu minimizar a violência, com a realização de 

projetos em parceria com as organizações da sociedade civil. Mas, mesmo assim, 

ainda há relatos de práticas agressivas e até mesmo bullying. 

 Paula Carvalho (1997) diz que a violência já rompeu os muros escolares e 

que, para combatê-la, são necessárias ações; contudo, percebe-se que são sem 

sucesso, por virem do exterior para o interior da escola. Mas não se pode esquecer 

que a violência também ocorre dentro da escola, na pedagogia adotada, nos 

princípios propostos, na maneira de propor e buscar a conscientização. 

 Quanto às agressões físicas, os alunos utilizam como argumento os namoros 

malsucedidos, as traições entre casais ou o fim de uma amizade. Geralmente, 

ocorrem por motivos fúteis.  

 A escola, por estar localizada em uma região onde há alto nível de 

vulnerabilidade social, não apresenta ocorrência de agressões graves, que são 

resolvidas fora da escola e isso pode ser resultado dos projetos realizados. Lopes et 

al. (2008), em seu estudo sobre a violência escolar, concluiu que ações coletivas 

são capazes de provocar mudanças em adolescentes e jovens em seus 
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comportamentos nos espaços escolares ou comunitários, quando são 

fundamentadas em necessidades concretas.  

 Apesar de a violência no espaço escolar ser um problema grave para 

qualquer instituição educacional, o maior hoje, para a Escola Estadual Reverendo 

Irineu Monteiro de Pinho, é a evasão escolar e a repetência no final do ciclo e no 

ensino médio, que a cada ano aumentam. A primeira pode ser resultado da baixa 

renda familiar ou até mesmo do número de notas baixas no primeiro semestre do 

ano letivo; a segunda, para os professores, pode ser resultado da progressão 

continuada nas séries iniciais dos Ciclos I e II do Ensino Fundamental. 

 Klein (2003), em seu estudo, concluiu que a evasão escolar tem dois pontos 

muito importantes para serem analisados. O primeiro é a falta de compromisso que o 

aluno contemporâneo apresenta, o que resulta em baixo rendimento e 

desmotivação; o segundo é a baixa renda familiar e horas excessivas de trabalho 

dos alunos. 

Os alunos só são considerados evadidos se não comparecerem em nenhum 

dia do bimestre, porém, se forem à escola em um único dia letivo, não são tidos 

como evadidos. Isso justifica o número de alunos retidos no Ensino Médio e na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) que, na soma com os alunos evadidos, 

corresponde a 29,95% dos alunos matriculados. Esse número é muito alto para uma 

escola que é dirigida por uma secretaria da educação, cuja meta é diminuir os 

índices de retenção e evasão escolar. 

Para os professores e funcionários da unidade escolar, a evasão escolar está 

mais associada ao trabalho do que ao baixo rendimento escolar. Essa afirmação 

pode ser justificada pelo número de alunos evadidos no segundo semestre, entre 

setembro e outubro de 2010. Nos anos eleitorais, essa evasão ocorre no início do 

mês de agosto, principalmente de alunos que frequentam o curso de Educação de 

Jovens e Adultos. Nos primeiros dez dias de semestre letivo no ano de 2010, dos 

250 alunos matriculados, 40 não compareceram nos primeiros dez dias de aula e 72 

já são considerados evadidos. Contudo, a evasão escolar não existe somente no 

curso de EJA, mas também no curso de ensino regular, que já representa no Ensino 

Médio 13% dos alunos matriculados no início do ano letivo de 2010.  



84 
 

 

 A média de alunos por sala de aula é 40 no Ensino Médio, que também 

contribui para a evasão, já que a escola não consegue oferecer ao aluno uma vaga 

em outro período para que ele possa trabalhar e, consequentemente, não 

abandonar a escola. A direção já tentou com a dirigente regional de ensino da região 

Leste 1 diminuir o número de alunos por sala, porém, com a demanda nos últimos 

três anos, foi impossível formar turmas com um número menor. 

 Não podemos também nos esquecer do baixo rendimento como um fator de 

desmotivação para o aluno, que percebe no final do primeiro semestre seu 

insucesso. Para Ribeiro (1991), a repetência está associada à origem da escola 

brasileira, que ainda carrega em seus moldes o professor preceptor e não um 

formador que faz parte do processo ensino-aprendizagem. A repetência não ajuda 

os alunos em dificuldade escolar a superar aquilo que atrapalha seu 

desenvolvimento. Ao contrário, a promoção pode ser um fator de motivação, mas 

não se pode confundir promoção com promoção automática.  

O baixo rendimento escolar no primeiro semestre também é um fator 

preocupante para a escola. No ano de 2010, 27% dos alunos do Ensino Médio 

apresentaram baixo rendimento em mais de quatro disciplinas. 

 A escola analisada apresenta índices de aprendizagem abaixo da média, 

segundo as avaliações externas, como o Sistema de Avaliação de Resultados do 

Estado de São Paulo (Saresp) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o Saresp é o diagnóstico mais 

importante que eles têm para analisar os índices de aprendizagens dos alunos, pois, 

segundo eles (2010), é uma avaliação do rendimento escolar que abrange todo o 

estado, cuja finalidade é analisar informações consistentes sobre a situação da 

educação básica paulista. As avaliações são realizadas nas disciplinas português, 

matemática e ciências, para os 1°, 2°, 5°, 7° e 9° anos do Ensino Fundamental e o 

3° ano do Ensino Médio. 
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No ano de 2010, a escola apresentou os seguintes dados: 

 

TABELA 3 — DESEMPENHO DO ANO DE 2010 

 

Total 

 Número de alunos % 

Matriculados 2.188 100 

Transferidos 160 8,8 

Promovidos 1.376 59,02 

Retidos 520 26,50 

Evadidos 132 6,5 

Não Compareceu 0 0 

Ensino Fundamental 

 Número de alunos % 

Matriculados 887 100 

Transferidos 70 9,30 

Promovidos 680 74,50 

Retidos 95 11,50 

Evadidos 42 4,70 

Não Compareceu 0  

Ensino Médio + EJA 

 Número de alunos % 

Matriculados 1.301 100 

Transferidos 105 8,45 

Promovidos 701 56,50 

Retidos 384 26,55 

Evadidos 110 8,50 

Não Compareceu 0 0 

 FONTE: Plano de Gestão 2010 — Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. 

 

 Até o ano de 2009, para chegar ao índice do rendimento escolar, a Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo utilizava os dados do rendimento do aluno na 
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avaliação e mais o fluxo escolar (repetência e evasão escolar). Em 2008, foi criado o 

Índice de Desenvolvimento Escolar do Estado de São Paulo (Idesp), que tem como 

objetivo avaliar a qualidade das escolas estaduais paulistas. Cada escola tem metas 

a serem alcançadas anualmente e, caso não o consigam, todos que trabalham no 

ambiente escolar não recebem uma bonificação, que pode chegar a dez mil reais. 

 A Escola Reverendo Irineu Monteiro de Pinho no ano de 2009 teve seu Idesp 

no Ensino Médio muito abaixo da média, o que resultou na qualificação entre as 

cinco piores escolas do estado de São Paulo. Entretanto, a meta estabelecida para o 

Ensino Médio em rendimento escolar era 1,30 e a escola alcançou 1,45 no indicador 

de desempenho e 0,51 no indicador de fluxo escolar, o que resultou na média de 

0,74. 

 Esse resultado foi divulgado em vários jornais de circulação estadual e muitos 

pais foram até a unidade escolar saber sobre a colocação da escola no Saresp, o 

que foi muito difícil para a escola explicar o que ocorreu e como é realizado o Idesp.  

A direção não está muito animada para este ano de 2010, haja vista que o 

índice de evasão escolar é maior do que o ano anterior, no início do segundo 

semestre, por isso já está articulando com os alunos um projeto interdisciplinar para 

amenizar o problema de evasão. 

 Em relação ao rendimento escolar, a unidade escolar está com projetos com 

as duas associações de bairro aqui pesquisadas, com o propósito de ajudar no 

processo de alfabetização de alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental II.  

 No ano de 2010, a escola em questão teve vários projetos que envolveram o 

corpo docente e discente, entre eles: Cultura É Currículo, Gincana Ecológica, Dia 

dos Namorados, Copa do Mundo, Sala de Leitura e Pré-Sal. Este último foi 

elaborado pelos professores do período noturno, com o intuito de minimizar a 

evasão escolar.  

Ainda no mesmo ano, a escola teve 887 alunos matriculados no Ensino 

Fundamental II, 971 no Ensino Médio e 330 na EJA, distribuídos em 16 salas de 

aulas por período (diurno, vespertino e noturno). A equipe escolar é composta por 

uma supervisora de ensino, Cristiane; um diretor efetivo; duas vice-diretoras; dois 

coordenadores pedagógicos (Ensino Fundamental II e Médio); uma secretária 
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efetiva; 96 professores efetivos de todas as disciplinas, exceto Física e Sociologia; 

52 professores de Ocupação de Função Atividade (OFA); 10 agentes de 

organização escolar; 9 agentes de serviços escolares; 4 funcionários terceirizados 

de limpeza e serviços gerais.  

 Segundo relatos da supervisora de ensino, a unidade escolar apresenta o 

maior número de funcionários licenciados da Diretoria de Ensino Leste 1, destes, 

quatro estão de licença-saúde desde fevereiro de 2010.  

 As faltas dos professores são constantes, chegando a seis ou sete por dia. A 

direção da escola já tentou minimizar esse problema com um quadro de ausências 

por dia, porém a legislação vigente permite as ausências dos funcionários por 

diversos motivos: seis abonadas anuais, seis faltas médicas anuais (dia), doze faltas 

justificadas pelo diretor, doze faltas justificadas pela dirigente, vinte faltas 

injustificadas pelo diretor e vinte injustificadas pela dirigente de ensino. 

 O professor só perde as turmas se tiver três ausências, no mesmo dia de 

semana, consecutivas ou cinco interpoladas. As turmas não podem fazer parte de 

sua jornada de trabalho, para professores efetivos; e tem que ter pelo menos dez 

turmas, para os professores OFA.  

 Apesar de a escola estar situada em um bairro onde o índice é alto de 

vulnerabilidade social, a participação dos pais na vida escolar do filho não é efetiva e 

o índice do Idesp é baixo, tenta-se fazer o seu papel, que é o de ensinar seus alunos 

com qualidade, não abrindo mão das ações coletivas com as organizações da 

sociedade civil para a formação do cidadão contemporâneo. 

 No próximo e último capítulo, iremos analisar as práticas educativas não 

formais das duas associações pesquisadas e suas relações com a educação formal. 
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CAPÍTULO V 

PROJETOS DE EDUCAÇÃO NÃO- FORMAL E INTERAÇÕES COM A 

EDUCAÇÃO FORMAL 

 

Após o levantamento preliminar das organizações da sociedade civil — 

realizado entre outubro de 2009 e fevereiro de 2010 — no bairro Jardim Vila Nova e 

adjacências, decidimos escolher duas que possuíam atividades educacionais não-

formais em parceria com a Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. As 

duas organizações selecionadas — Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e 

Adjacências e o Centro Educacional Força da Mulher — forneceram dados 

imprescindíveis para a coleta de dados.  

Primeiramente, analisaremos as duas organizações da sociedade civil 

distintamente e, posteriormente, faremos as relações entre elas e a unidade escolar. 

Os projetos selecionados foram: recreio nas férias e oficinas culturais e 

esportivas — Associação dos Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências; 

recuperação paralela para alunos portadores de necessidades especiais e projeto de 

alfabetização — Centro Educacional Força da Mulher.  

 

5.1. Associação dos Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências 

 

 Constituída em 30 de agosto de 1998, com o objetivo de legalizar os imóveis 

que foram ocupados pela população oriunda do Nordeste do país e dos 

desapropriados de suas antigas moradias para a construção da avenida Jacu-

Pêssego, a Associação dos Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências, nestes 

doze anos de lutas pela melhoria da qualidade de vida dos moradores, tem a missão 

de trabalhar com crianças, adolescentes, jovens e adultos da comunidade, que 

estejam em situação de vulnerabilidade social, por meio do desenvolvimento de 

projetos sociais. 
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 Em 2010, a associação ofereceu dez programas para os moradores, a saber: 

legalização dos imóveis, programa viva leite criança, viva leite idoso, banco de 

alimento, recreio nas férias, São Paulo é uma escola, curso de qualificação 

profissional, biblioteca comunitária, telecentro comunitário e oficinas culturais e 

esportivas. 

 Para esta pesquisa de mestrado, analisaremos dois programas: recreio nas 

férias e oficinas culturais e esportivas, que se relacionam com a escola pública 

selecionada. 

 

5.2. Recreio nas férias 

 O programa recreio nas férias foi instituído em janeiro de 2001, pela 

Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo com o objetivo de 

oferecer atividades lúdicas e, culturais, passeios e práticas esportivas durante as 

férias escolares para a comunidade em geral e proporcionar aos educandos a 

possibilidade de se perceber como parte integrante da sociedade (Secretaria 

Municipal de Educação da cidade de São Paulo (SME). Disponível em: 

<www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br> Acesso em: 20/06/2010). 

 Esse programa atende crianças e adolescentes entre quatro e dezesseis anos 

de idade e é oferecido nos Centros Educacionais Unificados (CEUs), nas Unidades 

Escolares da RME, nos Centros Esportivos, nos Parques e nas organizações da 

sociedade civil (ONGs). Acontece duas vezes ao ano, nos meses de janeiro e julho. 

 As organizações da sociedade civil, para participar do programa, precisam 

produzir um projeto e disponibilizar um espaço físico compatível com as atividades a 

serem desenvolvidas. Cada organização tem direito a um coordenador de polo, 

materiais pedagógicos, materiais de limpeza, ônibus para os passeios selecionados 

pela organização, verba para compra de gás de cozinha e verba para os agentes17. 

_________ 

17 Segundo a Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências, em 2011, a verba para 

os agentes era no valor de 485 reais para cinco dias de trabalho.  

http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
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Os agentes são contratados pela SME da cidade de São Paulo ou pelas 

organizações da sociedade civil, por meio de inscrição, tendo como pré-requisitos o 

ensino médio completo e certificados que comprovem as habilidades para dirigir as 

oficinas. 

O contrato de trabalho tem duração de cinco a dez dias, dependendo da 

necessidade dos polos e a inscrição é feita na SME, geralmente nos meses de 

outubro e novembro. O coordenador de polo, preferencialmente, deve ter vínculo 

empregatício com a SME da cidade de São Paulo e o salário atual, 2011, é de 1.300 

reais por dez dias úteis de trabalho.  

Os agentes ou oficineiros, como são nomeados pela SME, são contratados 

por duas vias, pela SME ou pelos polos. Para realizar a inscrição, a pessoa 

interessada deve encaminhar um currículo e os certificados que comprovem as 

habilidades na oficina que deseja se inscrever, como música, teatro, esporte, artes, 

contador de história, entre outros. 

 Os demais agentes que são contratados pelos polos, geralmente, ficam 

responsáveis pelas oficinas de artes e pelo acompanhamento das atividades que 

ocorrem em cinemas, teatros ou clubes. 

 O salário é de aproximadamente 500 reais e os agentes habilitados que 

trabalham com teatro ou música fazem rodízios pelos polos, ficando de um a dois 

dias em cada polo. 

 A escolha das oficinas é realizada pelo polo. Há uma lista de oficinas e 

atividades culturais. Quando não há a possibilidade de atender o polo, a SME faz a 

substituição da oficina ou do passeio cultural. 

O programa, até 2010, tinha duração de cinco dias úteis (segunda a sexta), 

para os pólos, e de dez dias, para a prefeitura, que dividia as regiões em dois 

grupos, por zona da cidade de São Paulo. No mês de janeiro de 2011, o período 

estendeu-se para quinze dias úteis (segunda a sexta) para todas as regiões. 

 As crianças e os adolescentes, para participarem do programa, precisam 

fazer a inscrição nos polos. Há um número limitado que varia de acordo com o 
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projeto de cada polo e todos recebem café da manhã, lanche, almoço e lanche da 

tarde. Não há nenhum custo para os familiares. 

 A Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências começou a 

fazer parte esse programa em julho de 2003 em parceria com a Escola Estadual 

Reverendo Irineu Monteiro de Pinho, com o propósito de atender, primeiramente, os 

alunos matriculados na unidade escolar e posteriormente as crianças e os 

adolescentes da comunidade. 

 A parceria com a escola pública nasceu durante uma conversa informal entre 

a direção da escola e a dirigente da associação, na qual discutiam os anseios e as 

alternativas para minimizar a marginalização. 

 A ideia de participar desse programa partiu da necessidade de inserir crianças 

e jovens em atividades recreativas durante o período de férias, cujo objetivo não era 

apenas disponibilizar um ambiente para as crianças e os adolescentes não ficarem 

nas ruas, mas também oferecer um projeto que desenvolvesse atividades 

educativas não-formais que colaborassem com a formação do educando. 

 No primeiro ano de projeto para a associação, 2003, foram oferecidas 100 

vagas para os alunos da unidade escolar, 3 para agentes da associação, 5 para 

agentes da prefeitura e 10 para voluntários. Em julho de 2005, foram oferecidas 200 

vagas e no ano de 2011, 400 vagas e 380 inscritos. 

 Esse aumento se deve ao crescimento do número de moradores no bairro 

nos últimos anos. Contudo, desde 2007, com a inauguração do CEU Azul da Cor do 

Mar, ficou mais fácil atender as crianças, uma vez que todos os CEUs participam do 

projeto obrigatoriamente, havendo, assim, dois polos de atendimento do programa. 

 O primeiro ano do programa para a associação foi considerado um laboratório 

para conhecer não só o programa, mas também detectar os acertos e os erros, que 

não foram poucos, segundo a dirigente. 

 

Eu achei que iria morrer, não sabia o que fazer. Não tinha experiência para 

trabalhar num programa deste tipo e meus voluntários não sabiam cuidar 

das crianças. Foram cinco dias de tortura para todos, pensei em desistir, 

mas hoje sei que valeu a pena. 
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D. Cecília 

  

O quadro de agentes era escasso e não atendia a demanda de crianças. Os 

voluntários eram pessoas da família de Dona Cecília e alguns vizinhos. A unidade 

escolar não ofereceu nenhum funcionário para trabalhar no programa e ninguém se 

candidatou como voluntário. Os docentes e funcionários estavam em período de 

recesso escolar e não se dispuseram a participar. 

 

Era a primeira vez que ocorria o projeto. Todos estavam cansados e 

queriam descansar no período de recesso escolar. O salário já é baixo e 

ainda ser voluntário no nosso merecido descanso, ninguém merece. 

Sr. Alberto 

  

Com o passar das edições, a associação conseguiu se organizar com a ajuda 

dos gestores da unidade escolar. Cresceu o número de agentes e de voluntários. 

Nos meses de janeiro, a unidade escolar dispõe de funcionários para colaborar com 

a preparação dos alimentos, na organização das salas e na limpeza. Nos meses de 

julho, a unidade escolar solicita o trabalho voluntário dos funcionários. 

 Notamos que os agentes contratados pela associação, geralmente, são 

familiares ou amigos mais próximos da dirigente, o que compromete bastante a 

aplicação do programa, já que não abre espaço para pessoas mais qualificadas 

desenvolverem melhor as oficinas ou o atendimento às crianças. 

 As crianças, os adolescentes e os jovens que participam do programa têm 

entre quatro e dezesseis anos de idade e são separadas por idade nas oficinas e 

nas atividades culturais. 

 A postura dos participantes, nas últimas três edições que observamos, é 

diferente da observada em sala de aula. Ficam mais atentos, participam mais e são 

mais disciplinados. 
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Eu gosto de participar das atividades. É diferente da escola, não preciso 

fazer lição e não tenho que ouvir a professora mandando em mim, dizendo 

que eu não sei fazer nada. 

S.M., 12 anos 

 

Esses programas resgatam a autoestima e estimulam a criatividade das 

crianças e dos adolescentes. Gohn (2010) diz que programas com crianças, 

adolescentes e jovens resgatam o sentimento de valorização de si próprio e de 

rejeição dos preconceitos que lhes são atribuídos. 

 Preconceitos e indagações negativistas acerca desta nova geração são 

comuns na sociedade moderna. Os comentários sórdidos são constantes. Ouvimos 

que crianças participam desse programa somente para se alimentar ou não ajudar 

na organização da residência onde moram ou até mesmo para as mães não terem 

trabalho de olhar seus próprios filhos. Poucas indagações são realizadas acerca da 

capacidade e vontade que as crianças, os adolescentes e os jovens têm em produzir 

e aprender de uma forma diferenciada, sendo capazes de descobrir talentos que não 

são aflorados na educação formal.  

 É muito comum encontrarmos nesses programas jovens capazes de se 

destacarem durante sua participação. Encontramos também um agente da 

associação que participou de oito edições como inscrito e hoje trabalha no 

programa.  

 

Aprendi muito quando era criança. Me identifiquei com as oficinas de artes 

plásticas e acabei fazendo um curso em uma ONG. Esta é a minha segunda 

vez como agente. A Dona Cecília é responsável por isto, desde o ano 

passado ela mostra confiança em mim e permite que eu mostre o meu 

trabalho. 

Jonathan, 20 anos  

  

 Essa troca de papéis é estimulante para os inscritos no programa, pois eles 

percebem que há possibilidades de aprenderem e desenvolverem atividades de que 

gostam e, quem sabe, tornarem-se profissionais. 
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 As oficinas e as atividades culturais são desenvolvidas ao longo do programa, 

sendo estas últimas por grupo de faixa etária ou com o grupo todo. 

 Como já mencionado anteriormente, as oficinas e as atividades culturais são 

escolhidas pelos polos. A Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e 

Adjacências, em parceria com a Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de 

Pinho, decide pelas oficinas de artes plásticas, esporte e leitura (contador de 

histórias). As atividades culturais selecionadas foram peças de teatro, passeio ao 

Sesc Itaquera e circo mágico. 

 Infelizmente, uma das oficinas que gostariam de ter e não conseguem por 

falta de equipamentos e acústica é a oficina de música. Durante dois anos, essa 

oficina foi realizada, mas o ambiente não era favorável. 

 As oficinas ocorrem simultaneamente com as atividades culturais. Há uma 

divisão por faixa etária e oficinas. Em 2011, foram utilizadas nove salas de aula, o 

pátio, o refeitório e as quadras poliesportivas.  

 As atividades culturais são realizadas em dias alternativos. Apenas a visita ao 

Sesc Itaquera foi realizada com todos os inscritos. 

 A metodologia utilizada nessas oficinas é de acordo com o plano de trabalho 

de cada agente. As oficinas de esporte, como são realizadas pelos professores de 

Educação Física, utilizam a metodologia de treinamento esportivo.  

O futebol e o voleibol, por exemplo, são iniciados com atividades básicas, 

como manuseio e passes com a bola, e, gradativamente, são trabalhados regras, 

dribles, ética esportiva e sistema de jogo defensivo e ofensivo. Não há atividades 

teóricas, apenas práticas. Para essa oficina, alguns materiais são cedidos pela 

comunidade e pela unidade escolar. 

O agente acredita que o tempo é insuficiente, porém muitos conceitos 

conseguem ser trabalhados e discutidos pelos alunos. Eles conseguem perceber o 

objetivo do jogo e o respeito que deve existir entre os participantes. 

 

O tempo é escasso, as crianças são afobadas, querem a todo tempo 

jogarem. Não querem aprender a base do jogo e não percebem que é 
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importante, mas o tempo ajuda a eles entenderem estes conceitos. (...) é 

interessante perceber que, com o passar do tempo, eles vão respeitando 

uns aos outros e o professor. 

Agente Luiz 

 

 Notamos que as crianças são menos pacientes, entretanto, mais respeitosas 

com o agente esportivo e aceitam a proposta com mais naturalidade. Os jovens são 

menos afobados, contudo acreditam que não há mais nada a aprender e preferem 

apenas participar de jogos finais. 

 É meritório pontuar que os inscritos alfabetizados, que participaram da 

avaliação final realizada pela associação, elegeram essa oficina como a mais 

importante de todas. 

 Essa preferência é discutida pelo autor João Batista Freire no livro Jogo: entre 

o riso e o choro, no qual ressalta a cultura do futebol no Brasil e o que ela representa 

na formação de crianças e jovens.  

 A metodologia utilizada na oficina de artes plásticas não foi definida. As 

atividades foram trabalhadas de acordo com o grau de dificuldade e faixa etária. Não 

podemos afirmar que as atividades são um aprimoramento das desenvolvidas pela 

disciplina de arte na educação formal, mas podemos considerar que elas 

desenvolvem competências tais como ocorrem na educação formal.  

 As crianças entre quatro e dez anos adoravam demonstrar seus trabalhos 

para os funcionários da escola e os demais agentes e voluntários. Um painel no final 

das atividades seria montado para a explanação dos trabalhos.  

 

Valorizar o trabalho das crianças é gratificante porque você percebe que é 

importante para ela. Ele não precisa estar perfeito ou bonito, basta você 

reconhecer que ela vai buscar horizontes. 

Coordenador  

 

 As peças de teatro apresentadas na primeira semana eram mais direcionadas 

às crianças, por isso os adolescentes e jovens ficaram meio entediados e não 
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demonstraram satisfação em estar presentes.  A mensagem transmitida pela peça 

era sobre a preservação do meio ambiente.  

 As crianças, após a peça, ao serem questionadas pelos atores, 

demonstraram que compreenderam a mensagem e se propuseram a colaborar com 

a preservação. O mais interessante que pudemos observar é que no dia seguinte 

diminuíram os papéis jogados no chão das salas de aula e do pátio.  

 Infelizmente, as atividades que ocorreram fora da unidade escolar não 

puderam ser observadas pela pesquisadora. Só tivemos a informação de que os 

alunos gostaram dos passeios e que para alguns era a primeira vez que tiveram a 

oportunidade de conhecer o Sesc Itaquera. 

 Retomando a discussão sobre metodologias desenvolvidas, chegamos à 

conclusão de que para esse programa não há uma metodologia definida ou 

discutida. Os agentes não discutem ou trocam informações de métodos de trabalho. 

O coordenador, pelo menos no polo analisado, não interfere no projeto dos agentes 

ou faz qualquer tipo de solicitação, apenas colabora com suas necessidades.  

 A sistematização metodológica é uma lacuna para a educação não-formal, 

contudo, Gohn (2010) diz que a metodologia nasce no processo e que pode ser 

alterada constantemente, uma vez que o método passa pela sistematização dos 

modos de agir e pensar o mundo em que a pessoa está inserida. 

 Esses programas ainda precisam ser mais valorizados pelas pessoas, 

principalmente pelos docentes e gestores educacionais que não conseguem 

perceber essas atividades como uma forma de conhecimento. Muitos as julgam 

como recreação sem objetivos ou intenções, sendo que, conforme pudemos 

perceber ao longo deste capítulo, o que se vê é justamente o contrário, ou seja, não 

há só intenções como também objetivos alcançados.  

 Lamentavelmente, o programa recreio nas férias é curto e só ocorre duas 

vezes ao ano. A associação não tem espaço para dar continuidade nas oficinas 

durante o ano e a escola não tem espaço para ceder no período letivo, inclusive aos 

finais de semana, onde a escola participa do projeto Escola da Família da Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo. 
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 Para a escola, essa parceria é importante porque discute alguns conceitos e 

oportuniza aos alunos a participação em outras possibilidades educativas dentro do 

ambiente escolar, porém com outros propósitos. 

 

5.3. Oficinas culturais e esportivas 

 

 O outro projeto que nos propusemos a pesquisar da Associação de 

Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências são as oficinas culturais e esportivas 

em parceria com a unidade escolar. 

 Esse projeto teve início em 2005 com três objetivos distintos, a saber: orientar 

os moradores sobre saúde, meio ambiente, projetos sociais e movimentos sociais 

para a melhoria do bairro; incentivar atividades culturais; incentivar a prática de 

esporte. 

 A iniciativa de criar o projeto cultural com palestras direcionadas partiu dos 

docentes do período matutino da unidade escolar, preocupados com o aumento de 

jovens grávidas e usuários de drogas ilícitas. 

 A dirigente da associação, Dona Cecília, por fazer parte da diretoria da 

Associação de Pais e Mestres (APM) da escola, na época, interessou-se pelo 

projeto e sugeriu uma parceria entre a associação e a escola para sua idealização. 

 A montagem do projeto durou aproximadamente um mês, entre reuniões, 

coleta de informações da comunidade, visitas aos órgãos públicos e organização 

das palestras. 

 A primeira palestra ocorreu no mês de agosto de 2005 e foi proferida pelo 

médico Dr. Samir Ucho, ginecologista e clínico geral do posto de saúde Vila Regina. 

O tema era gravidez na adolescência e teve a participação de 50 pessoas, entre 

elas alunos, pais e moradores. 

 Como a adesão por parte dos alunos não foi positiva, a equipe escolar decidiu 

avaliar a participação dos alunos e premiá-los com um ponto na média bimestral, a 

fim de incentivar seu comparecimento. Já na segunda palestra, houve a participação 
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de 200 pessoas. O tema da palestra era exercício físico e saúde e foi proferida pela 

professora de educação física da unidade escolar.  

 O número de palestras foi diminuindo anualmente. Em 2007, as palestras 

eram ministradas somente duas vezes ao ano: uma no mês de maio e a outra no 

mês de outubro. Os alunos não recebiam mais um ponto para participar.  

 Os palestrantes não são gratificados, pois todo o trabalho é voluntário e a 

responsabilidade de convidá-los é da Associação de Moradores do Jardim Vila Nova 

e Adjacências. 

 Paralelamente a esse projeto, em meados de 2006, foram implantados mais 

dois projetos, um de música e o outro de esporte, com o objetivo de desenvolver os 

talentos dos alunos. Duas oficinas foram criadas: “Quem canta seus males espanta” 

e “Futebol é uma arte”. 

 A oficina quem canta seus males espanta tinha o objetivo de inserir crianças, 

adolescentes, jovens e adultos “no mundo da música”. Eles aprendiam a tocar um 

instrumento musical ou a cantar. As aulas aconteciam à noite, na garagem da casa 

de Dona Cecília e os voluntários eram professores, vizinhos, parentes ou amigos da 

igreja evangélica. 

 Duas vezes por ano, os alunos apresentavam-se no pátio da Escola Estadual 

Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. Em 2008, foi instituído o campeonato de 

grandes talentos da comunidade.  

 Para os docentes da unidade escolar, esse projeto ajudou muito na mudança 

de postura dos alunos. Alguns ficaram mais calmos, mais interessados e 

melhoraram seu rendimento escolar. 

  

Eu avalio o projeto positivamente. Os alunos participantes melhoraram cem 

por cento do que eram. Pena que não podemos colocar todos. 

Ester, professora de Ciências 
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 A música, em geral, sempre foi algo positivo para desenvolver algumas 

competências. Ela era parte obrigatória do currículo da educação formal, 

posteriormente tornou-se optativa e, em 2008, voltou a ser obrigatória nos currículos 

das escolas privadas e nas escolas públicas. As instituições de ensino terão até três 

anos para implantar a disciplina. Mesmo assim, há atividades no programa Escola 

da Família (quando há professor), nas fanfarras escolares, nas parcerias com ONGs 

ou quando a escola tem sorte de ter algum professor voluntário. 

 Correia (2010) diz que a música insere-se como elemento criativo, emocional 

e interdisciplinar. Ela é um veículo pedagógico e esteve presente desde os 

primórdios da humanidade. Contribui na organização social, na construção de 

valores e na formação do cidadão. 

 Essa oficina existe até hoje, porém não há mais o campeonato na escola. Os 

alunos interessados dirigem-se à residência de Dona Cecília para fazer a inscrição e 

participar das aulas. Há apenas dois professores, um de canto e outro de violão. O 

número de alunos inscritos também reduziu de 30 para 15 alunos entre 12 e 25 

anos. 

 Os alunos que compõem essa oficina também participam do projeto 

“Descubra a orquestra” da Secretaria de Estado da Cultura, de São Paulo em 

parceria com as escolas estaduais, municipais e privadas. Esse projeto oferece 

ações educativas com o objetivo de ampliar o desenvolvimento musical e cultural de 

professores e alunos de todas as modalidades escolares (Disponível em: 

<http://www.osesp.art.br> Acesso em: 27/12/ 2010). 

 Os alunos participam das oficinas teóricas na escola e dirigem-se à Sala São 

Paulo para ouvir a orquestra sinfônica de São Paulo gratuitamente. Não há nenhuma 

atividade prática com instrumentos. 

 Os participantes das duas oficinas aprendem outros gêneros musicais, 

diferentes dos que estão acostumados a ouvir  e acabam se identificando. Rap e 

funk deixam de ser suas prioridades. 

 

http://www.osesp.art.br/
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“Eu entrei na oficina da associação para aprender a cantar Rap. A gente 

daqui gosta destas músicas (...) em casa eu canto forró e sertanejo, só não 

canto pagode porque acho chato”. 

G., 15 anos 

 

Eu nunca tinha visto uma orquestra. Pensei que fosse coisa de veio, mas é 

legal e bonito.  

A. , 13 anos 

 

É com pesar que essa oficina não funciona como deveria. Faltam recursos 

financeiros e materiais, espaço físico e pessoas habilitadas. A escola deixa muito a 

desejar, não incentivando os projetos fora do ambiente escolar. 

 A música é um rico instrumento de aprendizagem tanto na educação formal 

como na não-formal. Ela explora habilidades e competências importantes para a 

formação do aluno, como já dito anteriormente, contribuindo na construção de 

valores. 

 A oficina futebol é arte teve início em agosto de 2006 com o objetivo de 

desenvolver práticas esportivas e é realizada na quadra da unidade escolar aos 

domingos pela manhã. 

 O professor trabalha na categoria de base da equipe de futebol do Nacional 

Atlético Clube como preparador físico e está nesse projeto desde o início. A oficina 

divide-se em dois momentos: o primeiro é direcionado ao trabalho de base, ou seja, 

os alunos aprendem as técnicas do futsal; no segundo, eles participam do 

campeonato da comunidade, também realizado na quadra da unidade escolar. O 

campeonato, geralmente, inicia-se nos meses de agosto ou setembro e tem duração 

de três a quatro meses, sempre aos domingos.  

 As inscrições são limitadas e são oferecidas trinta vagas por ano para os 

alunos da escola, com idade de 10 a 15 anos e, posteriormente, para a comunidade. 

Há uma lista de espera para as vagas remanescentes. Não há nenhum custo para 

os alunos e os materiais são doados pelos comerciantes do bairro. 
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 Essa oficina é muito procurada pelos moradores, pois no bairro há as oficinas 

do CEU Azul da Cor do Mar e um campo onde se realizam treinamentos de futebol 

de campo para jovens. Nos dois locais, as inscrições também são limitadas e o 

número de alunos interessados vai além das vagas oferecidas. 

 Outra motivação para participar da oficina é a oportunidade de ter como 

professor o preparador físico de um time de futebol. Alguns alunos já conseguiram 

entrar no time juvenil ou júnior do Nacional Atlético Clube. 

 Em 2010, dois alunos destacaram-se e foram contratados pelo time para 

treinar na equipe juvenil. Eles relatam que participar da oficina ofereceu-lhes a 

oportunidade que provavelmente não teriam sem ela, porque é muito difícil a 

revelação de um jogador em uma “peneira”. 

 A metodologia utilizada pelo professor é igual à que ele utiliza no Nacional 

Atlético Clube. Os alunos participam de um treinamento que dura cerca de uma hora 

e meia. Dentre as atividades estão o condicionamento físico, a discussão de regras, 

os exercícios de fundamento e o jogo final. 

  

Meu método de trabalho é totalmente tradicional se comparado com as 

aulas deles na escola. Eles precisam chegar com vontade e garra, não 

aceito indisciplina ou desrespeito. Se eles querem jogar bola, que tenham 

disciplina. 

Carlos Alberto 

 

 Não pudemos observar precisamente as aulas desse professor porque muitos 

estavam de férias, mas pelo pouco que percebemos, podemos concluir que apesar 

de participar de uma oficina, a postura dele é de um treinador “rigoroso”. Não é 

possível detalhar se é a forma como ele trabalha ou se é para conseguir impor 

respeito. 

 Outro fator é que o professor solicita bimestralmente as notas dos alunos e as 

ocorrências disciplinares. Se o aluno apresentar o rendimento insatisfatório ou 

ocorrências disciplinares mais graves, como agressões físicas ou desrespeito com 

os docentes ou funcionários da escola, ele é desligado automaticamente. 
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 Os docentes e funcionários da unidade escolar observaram mudança de 

postura dos alunos que participam da oficina e daqueles que têm a intenção de 

participar. O aluno interessa-se mais pelos estudos, torna-se mais disciplinado em 

relação aos horários, às normas e ao respeito mútuo. 

 A associação apresenta outras atividades educativas não-formais que não 

puderam ser contempladas nesta pesquisa de mestrado. Os dois projetos foram 

selecionados porque não houve, até hoje, sua interrupção. É claro que todas as 

atividades estão abertas para os moradores da comunidade, senão seria um projeto 

de extensão da escola e este não é o objetivo. 

 

5.4. Centro Educacional Força da Mulher 

 

 Constituída em 8 de dezembro de 2007, com o objetivo de alfabetizar adultos 

que não tiveram a oportunidade de estudar na idade escolar, o Centro Educacional 

Força da Mulher luta pela melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro e 

tem a missão de colaborar com a formação de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos. 

 Embora o objetivo seja a alfabetização, a diretoria do Centro Educacional 

Força da Mulher participou da maioria dos movimentos sociais ocorridos no bairro, 

dentre eles a construção da Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho, a 

construção da Unidade Básica de Saúde Vila Regina, a pavimentação das ruas e a 

construção do CEU Azul da Cor do Mar. 

 Em 2010, o Centro Educacional Força da Mulher ofereceu oito projetos, a 

saber: profissionalizante (CEAT), atendimento jurídico, atendimento oftalmológico, 

banco de alimentos, entrega de leite em pó, MOVA, reforço escolar para alunos com 

defasagem de aprendizagem e reforço escolar para portadores de necessidades 

especiais. 

 No início de 2011, outro projeto terá início, o Educalegria, um projeto que 

trabalhará com crianças e adolescentes, oferecendo oficinas de música, artes, jogos 

interativos e dança. Esse projeto visa atender 60 alunos por semestre, que 

passaram por todas as oficinas durante quatro meses. 
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 Para esta pesquisa de mestrado, analisaremos dois programas: reforço 

escolar para alunos com defasagem de aprendizagem e reforço escolar para 

portadores de necessidades especiais, que se relacionam com a escola pública 

selecionada. 

  

5.5. Reforço escolar 

 

Esse projeto teve início em agosto de 2010 com a finalidade de colaborar com 

a formação dos alunos matriculados na Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro 

de Pinho. 

 Como já relatado anteriormente, a escola apresentou, em 2009, um baixo 

Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP), ficando 

entre as cinco piores escolas do estado. 

 Em 2010, a escola recebeu 20 alunos, matriculados no 6° ano, com 

problemas de aprendizagem. Segundo o diagnóstico realizado pelos professores 

alfabetizadores da Escola Estadual Nabiha Abdalla Chohfi, as crianças são 

classificadas nas fases pré-silábicas e silábicas18.  

Para minimizar essa defasagem, os gestores e o corpo docente decidiram 

realizar uma recuperação intensiva durante o período de aula. Contudo, somente 

uma professora tinha a formação pedagógica e já havia trabalhado com 

alfabetização na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo.  

 Os professores contratados pela Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo para ministrarem as aulas de recuperação paralela para alunos do Ensino 

Fundamental II não possuem formação específica. Geralmente, são formados em 

Letras e Matemática, o que dificulta o objetivo da recuperação. 

____________ 

18 Fase pré-silábica: o aluno sabe que a escrita é uma forma de representação. Usa letras ou 

pseudoletras, garatujas, números. Não compreende que a escrita é uma representação da fala e 

organiza as letras em quantidade. Relaciona o tamanho da letra com o objeto apresentado. 

Fase silábica: o aluno descobre que as letras representam os sons da fala, mas compreende que 

cada letra é uma sílaba oral, ou seja, coloca uma letra para cada sílaba (FERREIRO, 1998). 
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Eu só trabalho com aulas de recuperação de português porque não tive 
escolha, só sobrou isto na atribuição de aulas. Não tenho nenhuma 
formação para ajudar os alunos que não sabem ler ou escrever. 

    Mariana, professora de português 

 

  

Esse problema não ocorre apenas na escola pesquisada, e sim em quase 

todas as escolas públicas do estado de São Paulo. Muito já se discutiu a respeito da 

contratação de professores habilitados em Pedagogia para lecionar essas aulas, 

porém, devido a fatores legais, essa contratação não pode ocorrer. 

A falta de formação docente agregada à falta de motivação e interesse dos 

alunos resulta na defasagem de aprendizagem, que já pode ser observada no 

Ensino Médio. Segundo dados dos docentes da escola pesquisada, 30% dos alunos 

matriculados no Ensino Médio apresentam problemas de aprendizagem que não 

foram solucionados no Ensino Fundamental, ocasionando a repetência escolar e a 

desmotivação. 

 Observando esses fatores, a unidade escolar, ao conhecer o trabalho do 

Centro Educacional Força da Mulher, propôs uma parceria, cujo objetivo era sanar 

as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

 Para essa parceria, foram realizadas algumas reuniões entre os professores 

coordenadores e a dirigente do Centro Educacional Força da Mulher com o intuito de 

organizar as turmas e os horários. Os alunos de todas as turmas foram convidados a 

participar das aulas fora do horário regular. 

 Em agosto de 2010, somente 10 alunos inscreveram-se para participar do 

projeto e as aulas eram realizadas junto aos alunos do projeto MOVA de segunda a 

quinta-feira. Em outubro de 2010, houve um aumento significativo no número de 

alunos inscritos, de 10 passaram para 25. Esse aumento se deu pelo resultado 

apresentado pelos alunos no terceiro bimestre que estimulou os demais a participar.  

 A participação no projeto não desobriga o aluno das aulas regulares e da 

recuperação paralela oferecida pela unidade escolar, além da realização de todas as 

atividades solicitadas pelos docentes. Não há nenhum vínculo entre as avaliações 

dos docentes com as avaliações realizadas no Centro Educacional Força da Mulher. 
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 Os alunos não recebem materiais escolares, apenas um lanche que é 

oferecido pelos alunos do projeto MOVA. A aula tem duração de cinquenta minutos 

a uma hora e meia. 

 Segundo os alunos participantes, as aulas estão auxiliando no aprendizado. 

Para eles, estar nesse projeto estimula a motivação para aprender a ler e escrever. 

 

Eu não gosto de ler na escola porque todo mundo fica rindo de mim. Aqui 
ninguém sabe ler direito e não dá risada de mim. 

G., 15 anos 

 

 Muitas vezes, os alunos não conseguem aprender por timidez ou medo de 

falar que têm dificuldades ou até mesmo por vergonha dos demais colegas e 

acabam se inibindo, perdendo a oportunidade de minimizar suas dificuldades. Fora 

do ambiente da educação formal, os alunos têm a oportunidade de aprender sem 

estar expostos a preconceitos. 

 

Os alunos da escola chegam envergonhados e deslocados. Com a ajuda 
dos alunos do MOVA, em pouco tempo eles se soltam e demonstram 
interesse. 

Dona Rosa 

  

 O Centro Educacional Força da Mulher dispõe, para esse projeto, de duas 

professoras formadas em pedagogia, que iniciaram no magistério no projeto MOVA. 

Possuem cursos de extensão oferecidos pela prefeitura da cidade de São Paulo e 

estão iniciando um curso de especialização em alfabetização, em uma universidade 

privada. 

 Elas utilizam como método de ensino os princípios políticos e pedagógicos de 

Paulo Freire, identificando as situações significativas da realidade com a 

aprendizagem. O conteúdo programático é discutido entre as duas professoras 

semanalmente e desenvolvido de acordo com a necessidade dos alunos. 

 

Utilizamos a metodologia do MOVA porque acreditamos que pode dar certo 
com as crianças também. Já participamos de palestra que tiveram como 
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tema a inclusão do método Paulo Freire para crianças. Se não der certo, 
podemos mudar a metodologia, mas podemos tentar. 

Dona Leila 

 

 Apesar de o projeto ter parceria com a Escola Estadual Reverendo Irineu 

Monteiro de Pinho, não há uma avaliação conjunta entre a escola e o Centro 

Educacional Força da Mulher. Os alunos participam do projeto voluntariamente e 

suas atividades não são consideradas pelos docentes da escola. 

 

Eu fui a primeira a concordar com o projeto, mas utilizar as avaliações deles 
para fechar a nota, eu não uso. Acredito que os pais e os alunos precisam 
se preocupar com a formação e não com nota. Ninguém vai usar a nota 
para conseguir um emprego, ou vai? 

Margareth, professora de português 

 

 O projeto deve ter continuidade no ano de 2011, com um número igual ou 

maior de participantes. A sugestão é que ocorra também dentro da escola com 

professores voluntários ou estagiários do bairro com a colaboração do Centro 

Educacional Força da Mulher.  

 

5.6. Reforço Escolar para portadores de necessidades especiais 

 

 Esse projeto teve início em agosto de 2010 com a finalidade de colaborar com 

a formação dos alunos portadores de necessidades especiais matriculados na 

Escola Estadual Reverendo Irineu Monteiro de Pinho. 

 Ao todo são três alunos matriculados em turmas diferentes, e a escola não 

dispõe de material humano ou pedagógico para trabalhar com esses alunos. A 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disponibiliza para cada diretoria de 

ensino uma unidade escolar que é auxiliada pelo Centro de Apoio Pedagógico 

Especializado (CAPE) e equipada para atendê-los.  

Os alunos frequentam em um período a escola regular e em outro período, de 

duas a três vezes por semana, a escola especializada. A secretaria também oferece 

transporte para o deslocamento dos alunos e material especializado e os docentes 

são especialistas em educação especial. 
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 Muitas famílias não autorizam a participação de seus filhos nas escolas 

especializadas porque acreditam ser cansativa a permanência deles em ambos os 

locais, preferindo que tenham apenas um período para estudar. 

 

É cansativo para a família e para a criança ir para o centro de apoio. As 
crianças chegam cansadas porque é longe e depois ainda ter que ir à 
escola. O governo poderia mesclar um dia na escola e o outro no centro de 
apoio. É mais vantajoso participar de uma atividade aqui no bairro. 

 

Fátima, mãe de aluno portador de necessidades especiais 

 

 Algumas organizações da sociedade civil, como o Centro Educacional Força 

da Mulher, têm atividades de educação não-formal que contribuem para a formação 

dessas crianças. Essas atividades são direcionadas e com o objetivo de inclusão 

social. 

 Com o intuito de minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

portadores de necessidades especiais, a escola fez uma parceria com o Centro 

Educacional Força da Mulher, que consiste em trabalhar atividades diferenciadas 

que colaborem para a formação dos alunos. 

 As atividades tiveram início em setembro de 2010 e ocorrem às segundas e 

quintas-feiras durante 50 minutos. Outras crianças do bairro também fazem parte do 

projeto que inclui aulas de leitura e escrita, matemática, música, dança e artes. 

 A iniciativa de criar esse projeto partiu de Dona Rosa, que tem uma irmã 

portadora de necessidades especiais e sempre ajudou e estudou sobre o assunto, 

possui especialização em deficiência mental e sempre gostou desse tipo de 

trabalho.  

 Para esse projeto, o Centro Educacional não recebe nenhum recurso 

financeiro. As dirigentes utilizam os recursos de outros programas para a compra de 

materiais pedagógicos. 

 Os moradores participantes e os alunos da escola pesquisada gostam muito 

de participar do projeto. Eles demonstram interesse nas atividades, aprendem 

brincando e interagem com outras crianças que não são portadoras de 

necessidades especiais. 
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Eu gosto, tia, gosto de dançar. Vou ser igual a Ivete Sangalo. 

Cristina, portadora de Síndrome de Down 

 

 As atividades colaboram para o desenvolvimento intelectual e social dos 

alunos. Nas aulas de artes, a criatividade é aflorada e as crianças demonstram 

talentos que muitas vezes ficam reprimidos.  

 Não há uma metodologia específica para o desenvolvimento das atividades. 

Para as aulas de leitura e escrita, utilizam-se jogos que formam palavras, gibis, 

leitura de histórias e produção de pequenos textos ou frases. Nas aulas de 

matemática, utiliza-se, principalmente, o material dourado. Nas aulas de música, 

eles não aprendem a tocar nenhum instrumento, mas a cantar as músicas nos 

diversos gêneros. Nas aulas de dança, aprendem a soltar o corpo e a dançar alguns 

ritmos, sendo o mais desejado pelos alunos o funk. Nas aulas de artes, eles 

trabalham com gravuras, desenhos e pintura. 

 Os alunos da unidade escolar estão mais calmos e atenciosos. É claro que 

preferem as atividades do Centro Educacional Força da Mulher, mas começaram a 

respeitar os demais colegas sendo menos agressivos.  

 

A Cristina era superagressiva. Não falava com ninguém, não deixava 
ninguém ajudá-la e nós, professores, não conseguíamos contê-la. Aos 
poucos ela foi se soltando e participando das aulas. Quando converso com 
ela, ela diz que adora ir nas tias [Centro Educacional Força da Mulher], me 
conta tudo que fez.  

Tália, professora de matemática 

  

A relação entre as organizações da sociedade civil e a escola pública 

colabora para o desenvolvimento dos alunos, fazendo com que eles se reconheçam 

como cidadãos do mundo e para o mundo. 

Jussara Vidal (2009), em seu estudo sobre a relação entre os portadores de 

necessidades especiais e a educação não-formal, revela que esse diálogo possibilita 

a participação em atividades em que os autores se descobrem e sintam prazer em 

aprender. 
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O descobrir-se dentro de uma sociedade, que, apesar de tantas campanhas, 

discrimina o jovem, os portadores de necessidades especiais, o idoso, os que vivem 

em situações de vulnerabilidade social, entre outros, é compreender o seu papel e 

aceitar-se como um ser capaz. 

A relação entre a escola pública e as organizações da sociedade civil ainda é 

escassa, se compararmos com o número destas existentes em nosso país. Muitas 

barreiras precisam ser quebradas pela sociedade e pelas autoridades. Esses 

projetos precisam ser valorizados, financiados e regulamentados pelo poder público. 

Para o ano de 2011, há uma probabilidade de esse projeto ser extinto para 

iniciar o projeto Educalegria, que também atenderá portadores de necessidades 

especiais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta pesquisa de mestrado teve como objeto de estudo a relação entre as 

organizações da sociedade civil e a escola pública, analisando as atividades 

educativas não-formais como uma forma de contribuir para a formação de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos. 

 Tentamos oferecer alguns indicadores que nos levassem à reflexão desta 

temática, contudo, sabemos que esta investigação ainda é limitada, haja vista a 

grandiosidade de organizações da sociedade civil em parcerias com escolas 

públicas, mais especificamente em regiões mais vulneráveis.  

 A escola pública pesquisada fica localizada em uma área de ocupação 

habitacional irregular, e, nestes últimos anos, apresentou, em seus índices de 

desenvolvimento educacional, notas abaixo da média do estado de São Paulo, 

devido ao número excessivo de evasão escolar.  

 Essa evasão é decorrente de vários fatores tais como desmotivação, trabalho 

informal, repetência, desinteresse familiar, entre outros. A fim de tentar minimizar 

esses fatores, a unidade escolar buscou parcerias com as organizações da 

sociedade civil do bairro que tivessem atividades educativas não-formais que 

pudessem colaborar com a formação dos alunos. 

 As organizações da sociedade civil selecionadas estão localizadas próximas à 

unidade escolar e possuem programas que colaboram para o desenvolvimento do 

bairro.  

 As parcerias entre a escola pública e as organizações da sociedade civil são 

de grande valia, entretanto, não solucionam os diversos problemas apresentados 

pela escola, que são inúmeros. Segundo Camba (2009), as parcerias têm sido 

aceitas pela comunidade escolar, mas ainda há resistência por parte dos gestores e 

docentes. Essa resistência é resultante de uma política que se criou em torno da 

educação formal, cujos novos horizontes são fechados e evitados. O medo da falta 

de autonomia, por parte dos componentes da educação formal, se sobrepõe à 

formação do cidadão. 

 Camba (2009) aponta que os docentes são os mais resistentes para aceitar o 

diálogo entre a escola pública e as organizações da sociedade civil. Eles aprovam 

os projetos, mas não os valorizam e nem participam efetivamente.  
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 Esse muro que ainda perpassa pela educação formal será derrubado aos 

poucos. Ações conjuntas estão surgindo e abrindo novos caminhos que levam à 

reflexão do trabalho coletivo entre a educação formal e não-formal. 

 Na escola pesquisada, pudemos observar a resistência de alguns docentes 

em relação às parcerias. Mas essa resistência não persiste apenas nessa relação, 

como também em aceitar o novo, a mudança e o trabalho coletivo. 

 É triste constatar o desinteresse dos docentes em refletir sobre novas ações e 

soluções para os problemas da escola pública. O descaso dos professores com a 

formação dos alunos e com a sua própria formação é nítido e eles utilizam como 

argumento para tal a desvalorização do magistério. 

 Os gestores, da escola pesquisada, são mais receptivos para mudanças, não 

porque estão fora da sala de aula, mas porque observam com outro olhar as 

necessidades dos alunos e a organização da escola. As parcerias são vistas como 

conquistas e apontadas como uma das soluções para minimizar um dos problemas 

mais pontuais da educação formal pública que é a formação do aluno para este 

milênio. 

 Camba (2009), em seu estudo sobre a relação entre ONGs e escolas 

públicas, observou que os gestores, apesar de verem com bons olhos as parcerias, 

ainda resistem, principalmente no início do contrato, por medo de perder autonomia 

ou de isentar o estado de suas obrigações para com a educação. 

 Para Silva (2010), essa resistência é mais presente nas ONGs do que nas 

escolas públicas. Ele explica que para as ONGs construírem suas identidades, 

mantiveram uma posição crítica e um desprezo às escolas públicas. 

 Em nosso estudo, podemos observar que a resistência ocorre por medo da 

privatização, transferência de poderes e perda de emprego. As reflexões acerca das 

parcerias estão presentes e são necessárias para o desenvolvimento intelectual, 

social e até mesmo econômico dos alunos. 

 Silva (2010), em seu estudo sobre ONGs e escolas públicas básicas, mostra-

nos que as relações entre as ONGs e as escolas públicas são mútuas, porém 

restritas, se analisarmos o número de escolas públicas e o aumento significativo das 

ONGs atuantes. 

 No bairro Jardim Vila Nova e adjacências, há oito organizações da sociedade 

civil ativas, todavia, somente duas fazem parceria com a escola pública pesquisada. 
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Não há um diálogo entre as demais organizações, o que desfavorece uma ação 

conjunta no bairro. 

 Em relação às atividades apresentadas pelas organizações selecionadas, 

percebemos que estas colaboram para a construção da cidadania dos alunos 

participantes. As atividades são intencionais e merecem uma atenção especial da 

comunidade escolar. 

 Na Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e Adjacências, 

observamos que as atividades educativas não-formais têm um leque de informações 

e formações que resultam na construção do ser cidadão. 

 O Centro Educacional Força da Mulher direciona suas atividades educativas 

não-formais mais especificamente para a formação do aluno em encontro com a 

formação escolar. O objetivo principal é tentar sanar as dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos alunos. 

 Essa relação entre educação formal e não-formal nos leva a refletir acerca da 

grandiosidade de possibilidades que a educação nos oferece. Já se passou o tempo 

em que a formação era centralizada e responsabilizada pela escola. Hoje, outras 

direções são oportunizadas. Gohn (2010) diz que um processo de aprendizagem 

ocorre quando as informações fazem sentido para os indivíduos inseridos em um 

dado contexto social.  

 Nesse diapasão, podemos afirmar que a educação ultrapassa os muros da 

escola e esta precisa valorizar e utilizar os meios não-formais como mais uma 

ferramenta de conhecimento. 

 Nesta pesquisa, observamos que os alunos participantes das atividades das 

organizações da sociedade civil são premiados. Eles demonstram interesse, 

motivação e reciprocidade, elementos que muitas vezes são abolidos na escola. 

 É claro que não estamos querendo desvalorizar a escola pública e muito 

menos o ensino oferecido, apenas queremos alertar para um olhar diferenciado e 

positivo nas relações entre a educação formal e não-formal. 

 Foi notório percebermos que para os alunos pesquisados a educação não-

formal tem um grau de importância maior. Não podemos afirmar o motivo, mas 

observamos que a variedade de atividades propostas motiva o aluno a participar do 

processo. 

 Em relação ao planejamento das atividades oferecidas, notamos que ainda 

faltam entrosamento e participação mútuas entre a escola e a organização. As 
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reuniões preliminares colaboraram para dar um norte ao caminho a ser seguido, 

mas não foram realizadas em outro momento para fazer um acompanhamento ou 

uma avaliação dos programas. A escola observou os resultados positivos pelas 

notas, postura e interesse dos alunos participantes.  

  A metodologia nesses programas também é um ponto a ser observado. 

Segundo Gohn (2010), a metodologia da educação não-formal está em construção e 

nasce por meio da cultura dos indivíduos participantes.  

 Os programas da Associação de Moradores do Jardim Vila Nova e 

Adjacências, pelo leque apresentado de atividades, têm diversas metodologias e, 

por esse motivo, não nos foi possível pontuar; porém, observamos os objetivos a 

serem seguidos, as metas e os caminhos que percorrem em suas atividades. 

 O mesmo não acontece com os programas do Centro Educacional Força da 

Mulher, posto que utiliza como método de trabalho os escritos de Paulo Freire e o 

projeto MOVA, como um caminho a ser percorrido em busca de uma qualidade de 

formação básica do aluno. 

 Alguns dos agentes mediadores desses programas demonstraram aptidão 

para conduzir os projetos e cativar os participantes. Muitos fazem parte da 

comunidade e já conhecem os anseios e a trajetória de vida, contudo, ainda falta 

uma formação mais específica para aqueles que mediam as oficinas. 

 Um ponto negativo que encontramos, no que se refere a alguns agentes 

mediadores, foi o contrato realizado pelo grau de parentesco ou amizade com os 

dirigentes das organizações e não pela formação e desempenho nas atividades. 

Isso deprecia o programa e acaba nos levando a sugerir que os programas têm 

outras intenções que não são necessariamente a formação dos moradores do bairro.  

 Um aspecto que gostaríamos de destacar neste estudo é a falta de recursos 

financeiros para os programas. A parceria é importante, necessária e incentivada 

pelo poder público, mas não é reconhecida. A escola não pode dispor de materiais 

pedagógicos, humanos ou até mesmo de limpeza para as organizações da 

sociedade civil, e estas não recebem verbas para a administração de todos os 

projetos. 

 O programa “Recreio nas férias”, por ser uma iniciativa da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, recebe recursos materiais e humanos, não 

havendo nenhum ônus. 
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 As oficinas culturais e esportivas e, as aulas de recuperação escolar e 

recuperação para portadores de necessidades especiais não recebem nenhuma 

verba do poder público ou de empresários da região. Tudo é custeado pelas 

organizações que utilizam verbas de outros programas.  

 O poder público deveria atentar para as organizações menos expressivas, 

mas que possuem programas educativos de relevância para a comunidade. Outros 

programas poderiam ser oferecidos se houvesse um interesse em subsidiar as 

organizações.  

Em relação ao objetivo do estudo, podemos afirmar que, diante das 

informações apresentadas no decorrer da pesquisa, a relação entre a educação 

formal e não-formal está em construção e é importante para a formação dos alunos 

da escola pesquisada.   

 É claro que o principal problema da escola, a evasão escolar, não será 

sanado pelas parcerias, haja vista que esse é um problema mais social do que um 

problema de formação dos alunos. 

 Os últimos dados colhidos demonstraram que, apesar de os alunos ainda 

apresentarem baixo nível de aprendizagem em relação aos demais, houve uma 

melhora na média das avaliações institucionais e internas. 

 Sabemos que, para atingirmos as metas propostas pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, a educação formal necessita analisar os 

mecanismos de sua formação e abrir espaços para desfragmentá-la. A educação 

formal, nos moldes em que está inserida, continua reproduzindo a desigualdade 

social e distanciando “os ricos dos pobres”. 

 O poder público precisa ter um olhar diferenciado para as atividades 

educativas não-formais e criar espaços para que ela adentre na educação formal e 

torne-se permanente em suas ações. Segundo Gohn (1999), o Grêmio Estudantil, o 

Conselho de Escola, o programa Escola da Família e o Conselho de Classe ou Série 

são atividades educativas não-formais que ocorrem dentro da escola. 

 Essas atividades colaboram na formação do ser cidadão, mas são restritas, 

por isso as atividades educativas não-formais deveriam ser permanentes em 

parceria com as organizações da sociedade civil, e estas devem disponibilizar 

recursos materiais e humanos, formação específica e espaços. 
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ANEXOS 

 

Formulário da entrevista para os participantes da pesquisa 

Pesquisa:  O associativismo civil e escola pública em um bairro da periferia da cidade 

de São Paulo. 

Responsável: Tânia Ferreira Moraes 

Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE – UNINOVE 

Entrevista  - Dirigentes das organizações da sociedade civil 

Nome: __________________________________________________ Idade: ________ 

Gênero:_____________. 

 

1- Como iniciou a parceria com a escola pública? 

2- Esta parceria trouxe pontos positivos? 

3- E os pontos negativos? 

4- Como você contrata os agentes mediadores (oficineiros)? 

5- Qual o método de trabalho dos oficineiros? 

6- Qual é a sua relação com os dirigentes da escola? 

7- E com os professores? 

8- Você encontra-se periodicamente com os dirigentes e ou professores da escola? 

9- Como os alunos são selecionados? 

10- Há algum tipo de avaliação? 

11- Como você repassa sua avaliação para a escola em relação ao aluno? 

12- Qual a relação com os pais? 

13-  Recebe algum recurso financeiro para mediar a oficina? 

14- Qual o objetivo da oficina? 

15- Como você avalia a oficina e a relação com a escola? 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

Formulário da entrevista para os participantes da pesquisa 

Pesquisa:  O associativismo civil e escola pública em um bairro da periferia da cidade 

de São Paulo. 

Responsável: Tânia Ferreira Moraes 

Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE – UNINOVE 

Entrevista  - Dirigentes da escola pública 

Nome: __________________________________________________ Idade: ________ 

Gênero:_____________. 

 

1- Como iniciou a parceria com a organização da sociedade civil? 

2- Esta parceria trouxe pontos positivos? 

3- E os pontos negativos? 

4- Qual é a sua relação com os dirigentes da organização da sociedade civil? 

5- E com os oficineiros? 

6- Você encontra-se periodicamente com os dirigentes e ou oficineiros? 

7- Como os alunos são selecionados? 

8- Há algum tipo de avaliação? 

9- Como você repassa sua avaliação para a organização da sociedade civil em relação ao 

aluno? 

10- Qual a relação com os pais? 

11-  Recebe algum recurso financeiro para repassar para a organização? 

12- Qual o objetivo da oficina? 

13- Como você avalia a oficina e a relação com a organização? 

14- Na sua visão, como os professores avaliam esta parceria? 

15- E os alunos? 
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Formulário da entrevista para os participantes da pesquisa 

Pesquisa:  O associativismo civil e escola pública em um bairro da periferia da cidade 

de São Paulo. 

Responsável: Tânia Ferreira Moraes 

Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE – UNINOVE 

Entrevista  - Docentes da escola pública 

Nome: __________________________________________________ Idade: ________ 

Gênero:_____________. 

 

1- Você participou das reuniões com a organização da sociedade civil? 

2- Como você avalia esta parceria? 

3- Você participa de alguma atividade em parceria com a organização? 

4- Dentro da sala de aula, há alguma relação com as atividades da organização? 

5- Você considera alguma atividade que os alunos apresentem às organizações? 

6- Você encontra-se com os dirigentes ou oficineiros? 

7- Quais os pontos positivos desta parceria, na sua opinião? 
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Formulário da entrevista para os participantes da pesquisa 

Pesquisa:  O associativismo civil e escola pública em um bairro da periferia da cidade 

de São Paulo. 

Responsável: Tânia Ferreira Moraes 

Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE – UNINOVE 

Entrevista  - Agentes Mediadores - oficineiros 

Nome: __________________________________________________ Idade: ________ 

Gênero:_____________. 

 

1- Como você foi contratado para mediar a oficina? 

2- Você recebe recursos financeiros e ou materiais? 

3- Qual a metodologia que você utiliza para trabalhar com os alunos? 

4- Como você seleciona as atividades? 

5- Como os alunos são avaliados? 

6- Qual a sua relação com a escola pública? 

7- Você tem contato com os professores? 

8- Como você avalia a parceria entre a organização e a escola pública? 

9- Você já participou de outras oficinas como mediador? 

10- E como aluno? 

11- Faça a sua auto-avaliação? 
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Formulário da entrevista para os participantes da pesquisa 

Pesquisa:  O associativismo civil e escola pública em um bairro da periferia da cidade 

de São Paulo. 

Responsável: Tânia Ferreira Moraes 

Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE – UNINOVE 

Entrevista  -  Alunos 

Nome: __________________________________________________ Idade: ________ 

Gênero:_____________. 

 

1- Você gosta de participar das oficinas? 

2- Quando começou a participar? 

3- Com que frequência você participa? 

4- O que você mais gosta? 

5- O que você menos gosta? 

6- Você aprende muitas coisas nas oficinas, você utiliza na sala de aula? 
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Decreto Nº 30.052, de 15 de junho de 1989 

Diário Oficial v.99, n.110, 16/06/89. Gestão Orestes Quércia 

Assunto: Habitação 

Dispõe sobre a execução dos serviços técnicos especializados relativos à construção 

e à ampliação de edifícios públicos estaduais, seus complementos, viadutos e obras 

de arte em geral e dá providências correlatas 

ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e 

Considerando a necessidade de dinamização dos serviços, de imperiosa contenção 

de despesa e de melhor coordenação dos órgãos da Administração Pública e,  

Considerando que o Decreto nº 29.355, de 14 de dezembro de 1988, alterou a 

organização dos serviços da Administração Centralizada e Descentralizada do 

Estado, determinando, inclusive, a concentração das atividades relativas à 

habitação e às obras públicas, o que importará na desativação do Departamento de 

Edifícios e Obras Públicas-DOP. 

 

Decreta: 

Artigo 1º - Os serviços técnicos especializados relativos ao estudo, ao 

planejamento, à pesquisa, à construção e à ampliação de edifícios públicos 

estaduais, seus complementos, e pontes, viadutos e obras de arte em geral são 

executados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São 

Paulo-CDH, empresa vinculada à Secretaria da Habitação e Desenvolvimento 

Urbano. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste decreto os serviços autorizados 

nos Decretos nº 27.654, de 27 de novembro de 1987, 29.056, de 26 de outubro de 

1988, 29.783, de 30 de março de 1989, 29.803, de 5 de abril de 1989, 29.860, de 3 

de maio de 1989, 29.864, de 3 de maio de 1989, e 28.961, de 3 de outubro de 

1988. 

Artigo 2º - Ficam transferidos da responsabilidade do Departamento de Edifícios e 

Obras Públicas-DOP para a da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 

Estado de São Paulo-CDH: 

I - os projetos em elaboração e os concluídos, ainda não executados, bem como os 

respectivos convênios e contratos; 

II - as construções e ampliações dos próprios do Estado que se encontram em 

andamento, bem como seus respectivos contratos e convênios; 

III - os convênios e contratos celebrados e ainda não iniciados. 
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Artigo 3º - O Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano deverá propor as 

medidas necessárias, inclusive de natureza legislativa, para extinção do 

Departamento de Edifícios e Obras Públicas-DOP e a destinação de seus recursos 

materiais, financeiros e humanos. 

Artigo 4º - As ampliações a serem executadas em prédios do Estado e que atinjam 

área superior a 200,00m2 (duzentos metros quadrados) ficarão a cargo da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo-CDH. 

§ 1º - Caberá aos órgãos da Administração Centralizada ou Autárquica 

interessados: 

1. a execução da ampliação, quando a área a ser ampliada for inferior à prevista no 

"caput" deste artigo; 

2. a execução dos serviços de reparos, conservação e manutenção. 

§ 2º - Quando houver conveniência para o órgão interessado e para a Secretaria da 

Habitação e Desenvolvimento Urbano, a ampliação e os serviços referidos no 

parágrafo anterior poderão ser confiscados à Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Estado de São Paulo-CDH. 

Artigo 5º - A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São 

Paulo-CDH poderá firmar convênios com Prefeituras Municipais do Estado e outras 

entidades públicas e privadas, após autorização especial do Governador do Estado, 

e segundo modelo estabelecido em decreto, para execução dos serviços a que se 

refere o artigo 1º deste decreto, bem como os contratos respectivos. 

Artigo 6º - Ficam as Secretarias de Estado autorizadas a celebrar contratos com a 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo-CDH, 

objetivando o repasse dos recursos financeiros necessários para a execução das 

obras e Serviços de que trata este decreto. 

Artigo 7º - O representante da Fazenda do Estado, na Assembléia Geral da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo-CDH deverá 

propor a alteração de sua denominação para Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU. 

Artigo 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogados os Decretos nº 27.007, de 18 de maio de 1987, 27.212, de 22 de julho de 

1987, e 28.490, de 9 de junho de 1988. 

Palácio dos Bandeirantes, 15 de junho de 1989 

ORESTES QUÉRCIA 

Luiz Carlos Santos, Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Roberto Valle Rollemberg, Secretário do Governo 

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 15 de junho de 1989. 


