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RESUMO 

 

 

Esta tese apresenta resultados de pesquisa desenvolvida relativa à participação em atividades 

culturais de pessoas de duas comunidades da Cidade de São Paulo onde estão localizados 

dois CEUs (Centros Educacionais Unificados) mantidos pela Prefeitura do Município. O 

objetivo da pesquisa foi o de buscar saber dessas pessoas como veem a oferta e a 

participação nas referidas atividades culturais. O problema da pesquisa foi assim definido: 

na visão dos usuários desses dois CEUS, que contribuições formativas a utilização de bens 

culturais ofertados por esse equipamento lhes trouxeram? A hipótese que guiou a pesquisa 

foi a de que a partir do momento em que os usuários participam ativamente de bens culturais 

ofertados por esses dois CEUs mudam seu comportamento, tornando-se mais 

comprometidos, mais humanizados e solidários. Foram identificadas as atividades culturais 

ofertadas, o índice de participação das pessoas das duas comunidades e buscou-se saber de 

parte dessas pessoas que contribuições formativas sua participação lhes trouxeram. Como 

referencial teórico foram tomadas ideias de Antônio Joaquim Severino sobre a produção 

simbólica inerente à existência humana e de Edgar Morin relativas à importância da cultura 

no processo de hominização e, nela, da produção e fruição artística. As análises dos índices 

de participação das pessoas das duas comunidades, bem como do que parte delas expressou 

relativamente aos benefícios dessa participação em suas vidas, permitiram a conclusão de 

que é fundamental haver oferta de acesso a estes bens e participação na sua produção nos 

moldes em que isso é feito nos CEUs. Esta conclusão veio a confirmar nossa hipótese de 

que, a participação ou fruição dos bens culturais simbólicos ofertados podem ser fatores 

positivos no processo de humanização das pessoas envolvidas.  

 

 

Palavras-chaves – Acesso a bens culturais; Cultura; Centros Educacionais Unificados 

(CEUs); Produção simbólica.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis presents the results of research carried out on the participation in cultural 

activities of people from two communities of the City of São Paulo, where are located two 

CEUs (Unified Educational Centres) which an entity maintained by the City Council  The 

research objective was to find out how these people see the availability and participation in 

such cultural activities. The research problem was defined as follows: in the view of the 

users of these two CEUs, which formative contributions the engagement in cultural activities 

offered by this equipment were brought to them? The hypothesis that guided the research 

was that from the moment in which users actively participate in cultural activities offered by 

these two CEUs, their behaviour change and they become more committed, more humane 

and sympathetic. Cultural activities offered as well as the turnout of people from both 

communities were identified and it was sought to know from some of these people what 

formative contributions their participation brought to them. The theoretical framework of 

ideas was sourced from Joaquim Antonio Severino with regards to symbolic production 

inherent to human existence and from Edgar Morin on the importance of culture in the 

process of human evolution, and in itself the artistic production and fruition. The analysis of 

participation rates of people from the two communities, as well what they expressed in 

relation to the benefits to their own lives, allowed to reach the conclusion that it is 

fundamental to provide access for users to these benefits and for them to participate in their 

production in the format in which this is done at CEUs . This conclusion confirms our 

hypothesis that participation or attainment of symbolic cultural benefits offered can be 

positive factors in the humanisation process of the people involved. 

 

Keywords - Access to cultural benefits; Culture, Unified Educational Centres (CEUs); 

Symbolic production;  
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INTRODUÇÃO 

 

“Quando o sujeito pode abrir o seu Nós 

para o outro,  

os semelhantes, a vida, o mundo,  

torna-se rico em humanidade.”  

(MORIN, 2007, p.81) 

 

desenvolvimento humano não nos levou ao desenvolvimento 

como seres humanizados na medida e da maneira como seria de se 

desejar.  

 É possível perceber que houve muito desenvolvimento no campo econômico, no 

campo das tecnologias e das ciências - variadas formas de comunicação, cura para muitas 

doenças, meios de transporte mais velozes e mais eficientes, encurtamento de distâncias. 

Entretanto, todo esse desenvolvimento tecnológico não levou o humano a se humanizar de 

tal maneira a ver o outro, a cuidar do outro, interagir, ou seja, basicamente perceber o outro 

como sujeito. Há, obviamente, ao longo da história, um contínuo processo de humanização, 

mas ainda não chegamos a um estágio tal no qual todos nós nos consideremos igualmente 

humanos e dignos de todo o respeito que nossa humanidade exige. Segundo Morin em O 

Método 5: a humanidade da humanidade. A identidade humana (2007, p. 80):  

O ponto capital é que cada sujeito humano pode considerar-se, ao mesmo 

tempo, como sujeito e como objeto e objetivar o outro enquanto o 

reconhece como sujeito. Infelizmente, é capaz de parar e ver a 

subjetividade dos outros e considerá-los somente como objetos. A parti daí, 

torna-se ‗inumano‘, pois deixa de ver a humanidade deles, ou ao contrário, 

só pode amar ou odiar cegamente. 

Para conhecer o outro, certo, deve-se percebê-lo objetivamente, estudá-lo, 

se possível, objetivamente, mas também se deve compreendê-lo 

subjetivamente. O desenvolvimento de um conhecimento objetivo do 

mundo deve avançar junto com um conhecimento intersubjetivo do outro. 

Muitos humanos empurrados pela noção de ―ser o melhor‖, de ―dar o melhor de si 

para conquistar o pódio‖, de ―ser alguém na vida‖, esqueceram-se de ser alguém melhor para 

e com os outros, esqueceram-se de que se aprende e se cresce com os outros. Essas ideias 

passaram a ser, para muitas pessoas, apenas um detalhe no mundo atual. Para muitos o lema 

O 
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moderno é: ―eu tenho que ser melhor que o outro, vencê-lo para vencer‖. Para atingir esse 

objetivo vale qualquer esforço ou qualquer estratégia. Há um processo em andamento em 

nossa sociedade que transforma pessoas em coisas, em ―res‖ (do latim), gerando o crescente 

fenômeno denominado de reificação muitas vezes nem percebido pela maioria das pessoas.  

Isso traz consequências duras para a convivência humana, como por exemplo: a 

intolerância étnico-racial, graves diferenças econômicas e sociais, entre outras questões que 

fazem da Terra ―um inferno em vida‖ como muitos dizem.  

Há múltiplas análises que procuram apontar causas da exacerbação da falta de 

solidariedade. Aponta-se para o capitalismo que estimula cada vez mais a competitividade e 

o individualismo. Isso tem conduzido sociedades a situações infelizes em que pesem ações 

de pessoas e grupos em sentido contrário.  

Como se pode contribuir para a construção de pessoas solidárias, de tal modo a se 

ter sociedades mais justas e que sejam berços de segurança para seus membros? 

Como podemos ensinar e aprender esse ―abrir-se para o outro‖. É um processo de 

aprendizagem que pode ser percorrido por diversos caminhos, perpassando pelas diferentes 

instâncias da sociedade como a família, a escola, e as mais diversas instituições sociais.  

A escola, como uma dessas instâncias, pode ser uma grande aliada, contribuindo 

com mudanças em suas metodologias, currículos, didáticas para que seja possível um 

crescimento humano de qualidade que a todos tragam benefícios. A experiência dos CEUs 

(Centros Educacionais Unificados) pode ser um exemplo de escolas que buscam contribuir 

na direção acima apontada.  

Faz parte de sua proposta educacional, além da oferta da educação escolar 

tradicional, também oferecer alternativas de educação para as famílias dos alunos e para os 

demais membros adultos das comunidades onde estes CEUs funcionam. Dentre as 

possibilidades de educação ou de formação humana estão as opções  de acesso aos bens 

culturais simbólicos como alfabetização de adultos, palestras, bibliotecas e artes em geral.  

Um livro sobre os CEUs (Centro Educacional Unificado) utiliza uma foto que faz 

uma alusão a um quadro da Tarsila do Amaral
1
, com uma perspectiva de construção da 

                                                             

1 Pintora brasileira da era Modernista, autora  do quadro ―Os operários‖ de 1933 
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formação dos seus usuários pelas ações ofertadas pelos CEUs. Assim também, pode-se 

interpretar o quadro de Tarsila do Amaral de 1933 ―Os operários‖ que mostra a fábrica ao 

fundo, como a querer mostrar que a fábrica torna-se partícipe da formação dos cidadãos 

daqueles novos tempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os CEUs são conjuntos de equipamentos públicos inter-relacionados que se integram 

podendo ofertar serviços de boa qualidade, devendo perseguir sempre o objetivo de serem 

espaços de educação inclusiva, de formação permanente e de humanização das relações 

sociais. Construídos nos cinturões periféricos da Cidade – onde são precários: abastecimento 

de água, luz, transporte, comunicação, equipamentos públicos e habitação, são centros de 

experimentação educacional e de investigação e têm em seu projeto uma proposta inter 

setorial de trabalho.  

São mais do que ―escolas grandes‖; são equipamentos públicos que oferecem 

atividades de educação, cultura, esporte e lazer e que objetivam oferecer melhor qualidade 

de vida aos habitantes da periferia de São Paulo. Isso será apresentado com mais detalhes no 

Capítulo 1. 

Depois de alguns anos de funcionamento é possível avaliar resultados já obtidos 

juntos aos adultos que acessaram as ofertas culturais dos CEUs. Este é o intento desta 

Figura 1 – Reprodução do quadro Os Operários de 

Tarsila do Amaral.  

Fonte: http://artecomoarte.wordpress.com - acesso 03/11/13 

Figura 2 – Reprodução da capa do livro Educação, CEU 

e Cidade de Roberto Og Dória e Maria Aparecida Perez 

(2007). 
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pesquisa, ao buscar saber dos usuários de duas unidades dessas como veem a oferta e a 

participação nas atividades culturais e, por conseguinte, se veem benefícios para sua 

formação humana. Daí o problema desta pesquisa. 

Na ótica dos usuários de dois CEUS, que contribuições formativas a utilização de 

bens culturais ofertados por esse equipamento lhes trouxeram? 

Nossa hipótese é a de que a partir do momento que os usuários participam 

ativamente das ofertas de bens culturais ofertados por esses dois CEUs da periferia da zona 

sul de São Paulo, mudam seu comportamento, tornando-se mais comprometidos, mais 

humanizados e solidários.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar as atividades 

culturais que são ofertadas pelo equipamento CEU (Centro Educacional Unificado) e 

verificar se essas atividades, na ótica de seus usuários, trazem contribuições efetivas para 

sua formação como pessoas participativas e solidárias em sua comunidade.   

Dentre os objetivos específicos está identificar o que pensam os membros de 

comunidades onde se situam dois CEUs sobre as atividades culturais que lhes são 

oferecidas, além de identificar se, no que pensam, estão presentes elementos de valorização 

destas atividades como promotores de sua formação humana. 

A metodologia desta pesquisa envolveu três momentos: num primeiro momento foi 

feita uma pesquisa documental para a busca de informações relativas ao Projeto dos Centros 

Educacionais Unificados (CEUs) e relativas aos dois CEUs objeto deste estudo, cujos 

resultados constam no Capítulo Primeiro. Foi feita uma pesquisa bibliográfica cujos 

resultados constam no Capítulo 2. E foi feita, ainda uma pesquisa junto a 40 usuários 

voluntários de cada um dois CEUs mencionados (80 usuários no total) com o objetivo de 

saber o que eles pensam sobre o acesso aos bens culturais oferecidos em especial sobre a 

sobre a importância desse acesso para suas vidas.  

Foram tomadas como referencial teórico as ideias de Severino (2001) relativas ao 

que, segundo ele, constitui o ser humano, ou seja, as suas práticas ou o seu agir 

historicamente situado. Em seu livro Educação, sujeito e história (2001) o autor apresenta 

três tipos de práticas que são constituintes desse ser humano, a saber: a prática produtiva, a 

prática social e a prática simbolizadora. A primeira diz respeito ao trabalho humano, a 
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segunda, às ações desenvolvidas no âmbito da sociabilidade ou das inter-relações humanas e 

a terceira, às práticas simbólicas ou produtoras da cultura simbólica.  

Também foram consideradas ideias de Edgar Morin relativas à importância da 

cultura no processo de hominização do homem, conforme ele explicita em O Método 5: a 

humanidade da humanidade (2007), bem como suas ideias a respeito da fruição estética 

como um dos caminhos de realização humana.  

Bem como, utilizamos ainda algumas contribuições de Ernst Cassirer principalmente 

quando ele aponta como elemento básico da constituição humana, o simbólico; para ele o 

homem além de ser racional também é um ser simbólico. A partir dos estudos feitos 

relativos ao Projeto e organização dos CEUs, bem como dos relativos ao referencial teórico 

foram definidas como categorias de análise as seguintes: Acesso aos bens culturais no CEU; 

Importância do acesso aos bens culturais simbólicos, segundo os usuários; Reconhecimento, 

pelos usuários, de benefícios dos bens culturais; Demanda de bens culturais pelos usuários. 

 

MEMORIAL DA AUTORA DA PESQUISA 

 

Essa pesquisadora passou a se interessar pelo Centro Educacional Unificado (CEU) -

seus projetos, criação e propostas desde 2004 quando trabalhou no CEU Casablanca como 

Diretora e Coordenadora Pedagógica do CEI (Centro de Educação Infantil).  

No ano de 2004 esse CEU foi inaugurado e, começar os trabalhos na gestão do CEI 

com tarefas como: recepção dos professores, efetivação das matrículas dos alunos, 

participação do colegiado de integração com os diretores das outras unidades dentro do 

CEU, bem como com a própria gestão do complexo e um contato muito próximo com a 

comunidade que procurava a unidade para participar das atividades que seriam ofertadas, 

possibilitou uma experiência única de conhecer e acompanhar o projeto desde o inicio.  

Um contato assim tão próximo com o projeto, especificamente o Casablanca que 

durou quase 3 anos, oportunizou conhecer, entender e avaliar os prós e contras de sua 

criação foi o propulsor de um anseio por descobrir se os resultados seriam positivos ou não 

para a comunidade. 
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Quando em 2007 veio o convite para ser Gestora de um outro CEU, agora o Feitiço 

da Vila, foi uma agradável proposta, isso por que implantar um equipamento desse porte, 

novamente partindo do zero, com uma visão e controle maior do projeto, seria uma grande 

desafio. Ser Gestor de um CEU  é um cargo que incorre em decisões potencializadas, já que 

envolve não somente uma escola, mas as três escolas que compõem o equipamento, assim 

como as atividades não formais, a comunidade e todos os funcionários do complexo. Fazer a 

gestão de todas essas variáveis não é uma tarefa fácil, mas é instigante quando projeta mil 

possibilidades. 

Durante 3 anos e meio esse foi um trabalho extenuante, mas muito gratificante já que 

os prós e contras percebidos no CEU Casablanca, foram melhor observados e corrigidos 

neste CEU, claro que dentro das possibilidades existentes. 

Se o contato inicial com o projeto, apenas como Diretora do Centro de Educação 

Infantil já havia despertado interesse nos resultados a que o projeto se propunha, quando no 

cargo de Gestor esse interesse se intensificou grandemente, fazendo com que essa 

pesquisadora escrevesse um projeto de pesquisa e o submetesse a um programa de 

Doutorado. 

Desde lá, esse é o percurso que tenho trilhado: analisar, observar e tentar entender as 

propostas dos projetos dos CEUs e seus resultados. Como se trata de um equipamento novo, 

poucas são as pesquisas feitas nesse âmbito, tendo em vista que o projeto só tem uma década 

de existência, o que em termos de educação ainda é pouco para respostas mais efetivas. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Como dito no parágrafo anterior, esse é um equipamento recente, com poucos 

estudos sobre o assunto. A seguir apresentaremos alguns deles (dissertação de Mestrado e 

Tese de Doutorado) que foram desenvolvidos tendo os Centros Educacionais Unificados 

como foco. 

A dissertação de mestrado feita por Lemos (2012, USP), tem como título Bibliotecas 

dos Centros Educacionais Unificados (CEUs)– A construção de uma cultura comum.  
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Nesse estudo, inicialmente a pesquisadora apresenta os CEUS fazendo um 

levantamento histórico de sua construção e uma descrição de seu funcionamento, além de 

efetuar um amplo histórico da implantação das bibliotecas nesses espaços. Em seguida segue 

para seu objetivo principal que é analisar as Bibliotecas desses equipamentos, tendo por foco 

verificar como elas desenvolveram sua identidade na ótica de seus usuários/trabalhadores 

(bibliotecários, comunidade, professores, gestores etc.). 

Foi um trabalho feito com metodologia qualitativa e exploratória e teve por 

instrumento a revisão da literatura e a aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

Em um dos capítulos, é possível destacar alguns aspectos significativos para a nossa 

pesquisa. Nele, a autora apresenta o subtítulo ―biblioteca cidadã?!‖com a interrogação e a 

exclamação no final, o que já prenuncia sua intenção de discutir a função dessa biblioteca 

dentro dos CEUs para a formação cidadã de sujeitos na periferia de São Paulo. 

Apesar da desconfiança em ver os equipamentos culturais como 

formadores de cidadãos, as experiências que descrevemos apontam para 

tentativas de construção de uma biblioteca que almeja participar do 

desenvolvimento de uma cidadania cultural. Entretanto, entendemos que 

não são todas as bibliotecas de CEU que têm agentes que propiciam essa 

apropriação do espaço público; pelo contrário, existem os que preferem o 

esvaziamento. Porque a criança faz barulho, porque o usuário não sabe se 

comportar na biblioteca, porque ainda não existe uma comunidade leitora, 

porque é difícil lidar com outros interesses etc. Mas, afinal, quem constrói 

uma biblioteca cidadã, ou seja, uma biblioteca voltada para a consolidação 

de direitos e deveres informacionais e culturais?  Lemos  (2012) 

As bibliotecas dos CEUs são apresentadas como locais de construção da cidadania, 

entretanto esses locais, como afirma a pesquisa, carecem de uma melhor organização para 

que os usuários entendam a proposta e a utilizem com qualidade e, para que os bibliotecários 

tenham clara a sua função e, a da biblioteca.  

Nas considerações finais, a pesquisadora define alguns pontos importantes: 

inicialmente, aponta que as bibliotecas dentro dos CEUs são bibliotecas educativas, para 

atendimento da comunidade dos arredores do equipamento e também para as unidades 

escolares dentro do CEU, desligada, entretanto de seu currículo escolar visto que as 

unidades escolares têm suas salas de leitura. ―Nas palavras da autora uma biblioteca mais 

que híbrida, plural, no sentido de agregar múltiplos saberes, ampliando, portanto, sua esfera 

de atuação.‖ 
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Outro aspecto destacado é em relação aos bibliotecários, os quais estão ainda 

construindo sua identidade em relação a esse novo equipamento e criando vínculos com essa 

comunidade para uma formação cidadã desses sujeitos. 

Para finalizar, o estudo enfatiza que é necessário ainda vencer alguns desafios, como 

romper com a imagem de práticas culturais de elite e integrar circuitos culturais da periferia 

com círculos de outros pontos da cidade. 

Em outro estudo sobre o CEU sob o título A educação social em espaços de 

experimentação pedagógica: as potencialidades dos CEUs, Souza  (Dissertação de 

Mestrado, 2010, USP), o pesquisador também faz um apanhado da história de construção, e 

de sua estrutura, contudo seu objetivo preponderante foi o de apontar o potencial de 

Educação Social presente nesse complexo.  

A pesquisa foi realizada através dos seguintes procedimentos metodológicos: 

observação, descrição, comparação, análise e síntese, mediante uma abordagem analítico-

interpretativa, como definido por Clifford Geertz (1995). 

Um dos aspectos analisados pelo autor foi a questão arquitetônica, sempre fazendo 

ao longo desse capítulo considerações positivas e negativas acerca da construção, bem como 

um comparativo entre os dois grupos de CEUs, os da fase vermelha e da fase azul, onde fase 

vermelha são aqueles construídos no governo da prefeita Marta Suplicy (PT) e, fase azul, 

são aqueles construídos durante o governo de Serra/Kassab (PSDB). 

Outro ponto analisado foi a gestão do complexo, em todos os níveis, desde a 

hierarquia maior, Secretarias de Educação, Cultura e Esporte do Governo Municipal de São 

Paulo até a gestão dentro das unidades escolares, passando pela Diretoria de Educação, 

Gestão do CEU, Telecentro e Biblioteca. 

Para completar a pesquisa, o autor apontou ainda aspectos pedagógicos e sociais em 

relação à escola, no que diz respeito à educação social e a educação formal, onde o CEU 

tenta fazer uma integração entre esses dois tipos.  

Estes equipamentos públicos com moderna estrutura arquitetônica e um 

modelo de gestão diferenciado apresentam condições de serem espaços que 

favorecem a convergência entre a Educação Escola e a Educação Social. 

(Souza, 2010) 



 
 

24 

 

Ao concluir, o pesquisador afirma que houve uma amplificação pública, significando 

dizer que a combinação de quatros elementos (a ousadia política da primeira gestão – fase 

vermelha, a exposição na mídia, uma arquitetura transparente e um modelo de gestão 

pontual) foram preponderantes para que o Projeto CEU se consolidasse e tivesse êxito. 

Em mais um estudo sobre o CEU temos a tese de Doutorado de Boscolo (2009, USP) 

com o título O espetáculo da Educação: Os Centros Educacionais Unificados do Munícipio 

de São Paulo como espaços públicos de laser.  

Nessa tese, o pesquisador apresenta uma análise sobre os espaços de laser ofertados 

pelo CEU, tendo por objetivo verificar o alcance e o significado das políticas educacionais, 

nesses equipamentos, investigando sua dinâmica de funcionamento. Sua questão central foi 

entender como acontece o funcionamento dos CEUs aos finais de semana, pretendendo 

verificar a importância, o significado e a qualidade do atendimento das demandas das 

comunidades do entorno no tocante à esporte, cultura e lazer. 

A metodologia de pesquisa foi a técnica qualitativa, sendo uma pesquisa de campo 

de cunho etnográfico, nos termos propostos por Ezpeleta e Rockwell (1986). O pesquisador 

partiu de uma observação das unidades aos finais de semana durante o ano de 2008, 

entretanto, não se limitou somente aos finais de semana, procurando analisar a interação das 

ações de lazer e o projeto político-pedagógico. 

Durante todo seu estudo o autor procura apontar as problemáticas que envolveram a 

construção dos CEUs: seja no âmbito da arquitetura; seja no tocante aos profissionais que 

trabalham na unidade quanto à forma de contratação, formação e atuação; seja nos aspectos 

políticos quanto aos interesses, objetivos e ações não muito definidos ou desconectados dos 

interesses dos cidadãos. 

O pesquisador finaliza sua tese afirmando que se trata de uma Tese Denúncia no 

sentido de que pretende apontar as fragilidades da política pública e cobrar alternativas a 

essa política. 

Nas considerações finais o estudo aponta para o alto custo desses equipamentos 

diante do que oferece para a população, além do que a proposta de trazer lazer, esporte não 

foi atendida, visto que: 
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Os grandes complexos comunitários não foram capazes sequer de alterar a 

concepção de escola municipal, ao se reproduzir nestes centros toda a 

cultura escolar de escolas isoladas da mesma rede. Neste sentido, a política 

educacional, ao tratar a própria educação como espetáculo, fez uso do lazer 

como seu mais nobre adereço. 

A conclusão a que pesquisa chegou foi pessimista indicando que a proposta de outra 

educação possível, foi ofuscada pela espetacularização do complexo, transformado em artigo 

de propaganda política.  

Em outro estudo sobre o CEU “Centro Educacional Unificado, Contraposição à 

Pedagogia de Lata” uma dissertação de mestrado da Universidade Metodista do ano de 

2006, o autor Fasano apresenta um trabalho esclarecedor sobre a constituição dos CEUs, 

trazendo dados acerca da concepção do projeto nos seus aspectos ideológicos e filosóficos.  

Resultado de uma pesquisa qualitativa foi concebida a partir de uma visão marxista 

heterodoxa, utilizando a metodologia dialética, o autor fez uma ampla reflexão sobre a 

possibilidade de o Centro Educacional Unificado ser um locus contra-hegemônico  em 

relação à política neoliberal em educação. 

O objetivo da pesquisa foi verificar se a proposta do CEU realmente atendeu ao seu 

intento de ser um espaço alternativo de relações e processos educativos para a construção 

de uma cidadania ativa. Para tanto, o pesquisador utilizou um equipamento em especial (O 

CEU Rosa da China) para levantamento dos dados, fazendo entrevistas com professores, 

usuários, alunos e comunidade local 

Esse trabalho mostrou-se profícuo quando apresenta fatos interessantes sobre a 

construção do projeto e seu desenrolar político. Desde as questões sobre o nascimento da 

ideia, perpassando pelas escolhas de como os envolvidos politicamente pensaram em um 

projeto tendo por base o princípio da  Escola Cidadã, até como os locais foram escolhidos, a 

partir de um mapa de exclusão social, em que o poder público sentiu-se em dívida com as 

populações menos favorecidas e onde essa mesma população mostrou através de 

assembleias e do projeto de orçamento participativo quais eram as suas necessidades. 

Nas suas considerações finais, o estudioso apresenta que os objetivos centrais foram 

efetivados tendo em vista que pode-se observar a vivência de uma educação libertadora, 

cidadã, sendo assim contra-hegemônica. 
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PANORAMA GERAL DA PESQUISA 

 

Para uma melhor compreensão de todo o trabalho, a seguir apresentaremos um 

resumo dos capítulos. 

A tese está desenvolvida de maneira que, na Introdução esteve presente uma breve 

discussão sobre as questões de construção de seres humanos mais solidários através da 

aprendizagem na relação com o outro em diferentes instâncias da sociedade, seja família, 

escola e instituições sociais, assim como uma breve apresentação do equipamento CEU.  

Além disso, também na introdução foram apontadas as questões preponderantes da 

pesquisa, seja o problema e metodologia, os objetivos gerais e específicos, as indicações do 

referencial teórico e uma revisão da literatura relativa ao tema CEU. 

No primeiro capítulo foi feita uma análise do equipamento a partir dos textos oficiais 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, livros, artigos, teses e dissertações que 

trazem informações detalhadas sobre esse complexo educacional. Foram apresentados aí 

alguns aspectos sobre o como e o porquê de seu surgimento, sua construção e arquitetura, as 

questões políticas que permearam duas administrações municipais durante a construção e a 

implantação, assim como a continuidade do projeto. Ainda nesse capítulo primeiro tem-se 

uma descrição pormenorizada da estrutura arquitetônica dos CEUs da Gestão PT  e da 

Gestão PSDB, sendo que foram focados dois equipamentos em particular, Casablanca e 

Feitiço da Vila, objetos de estudo dessa pesquisa. 

O capítulo dois apresenta um conjunto de ideias que constituem o referencial teórico 

utilizado para a análise dos dados. Buscou-se uma articulação de ideias de Antônio Joaquim 

Severino, Edgar Morin e Ernst Cassirer relativas ao simbólico na existência humana.  

O terceiro capítulo apresenta inicialmente o rol de perguntas feitas a oitenta usuários 

dos dois CEUs (quarenta de cada CEU) e, a seguir, uma síntese de suas respostas seguidas 
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da análise dessas à luz do referencial teórico.  Os usuários aos quais foram feitas as 

perguntas foram selecionados por adesão voluntária.  

Por fim são apresentadas algumas considerações finais que 

fazem um apanhado geral do trabalho e discutem alguns aspectos 

resultantes desta pesquisa. 

CAPÍTULO 1 

  

 

 

esse capítulo faremos uma apresentação do Centro Educacional Unificado, contando um 

pouco da história de sua construção, das políticas públicas que envolveram o surgimento e a 

constituição do projeto, assim como alguns aspectos de sua estrutura arquitetônica. 

 Para situar melhor o leitor em relação aos CEUs escolhidos para o estudo, serão a 

seguir apresentados os dois equipamentos objeto da presente pesquisa: o CEU Feitiço da 

Vila e o CEU Casablanca, serão  feitas descrições dos espaços, da arquitetura, do sistema de 

gestão e das atividades ofertadas.  

Além disso, foi feita uma pesquisa para desenhar o perfil dos usuários dos 

equipamentos citados, a qual será relatada na sequência dessa seção. 

1. O QUE É UM CEU (CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO) 

Os Centros Educacionais Unificados (ou CEUs, como são mais conhecidos) são uma 

importante inovação educacional, realizada pela Prefeitura do Município de São Paulo, a 

partir da gestão 2001-2004 e que têm continuidade até a presente administração. São 

equipamentos públicos que oferecem atividades de educação, cultura, esporte e lazer e que 

objetivam oferecer qualidade de vida à periferia.  

O programa dos CEUs foi criado para responder às demandas por mais vagas, mas 

também e principalmente para promover educação integral de qualidade, como resultado da 

N 
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articulação entre as diferentes áreas do conhecimento e programas sociais voltados para a 

inclusão social.  

Os CEUs são equipamentos construídos pelo governo do município de São Paulo, 

cuja proposta inicial teve por princípio oferecer serviços de qualidade, na área da educação, 

do esporte e do lazer, objetivando uma formação permanente do cidadão e uma melhoria das 

relações sociais através da participação em eventos, shows e atividades de educação formal e 

não formal. 

Esses complexos educacionais foram construídos nas regiões mais carentes da cidade 

onde são precários o abastecimento de água, luz, transporte, comunicação, equipamentos 

públicos e habitação. 

Além dos CEUs constituídos para o atendimento das comunidades dessas regiões 

periféricas, existem também os CECIs (Centros Educacionais de Cultura Indígena), 

construídos nas aldeias guaranis da cidade (as aldeias Tenondê Porã e Krukutu, em 

Parelheiros, Zona Sul, e a aldeia Jaraguá Itu, no Jaraguá, Zona Oeste). Os CECIs foram 

criados atendendo aos princípios contidos no bojo da Constituição Federal de 1988, da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, do Plano Nacional de Educação 

Indígena e dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Escola Indígena, de 2001, pois 

essas leis continham princípios que possibilitaram assegurar o uso e a manutenção das 

línguas maternas e o respeito aos processos de aprendizagem indígenas.  

Os CECIs foram concebidos após um intenso diálogo entre as lideranças Guaranis da 

cidade e a Secretaria Municipal de Educação, ocorrido a partir de 2001. Essas lideranças 

apresentavam o desejo de que fosse construído pela Prefeitura um centro de educação e 

cultura indígena que visasse fortalecer as raízes e a autonomia do seu povo. A solicitação foi 

acolhida e tanto o projeto arquitetônico quanto a proposta pedagógica desses Centros foram 

planejados em conjunto: entre lideranças indígenas das aldeias e técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Esses Centros têm a finalidade de proporcionar o desenvolvimento integral da 

criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, na faixa etária de zero a 

seis anos e representam um esforço entre as comunidades Guaranis, os técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação e antropólogos para o desenvolvimento de uma metodologia 
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específica de ensino que englobe os conhecimentos tradicionais indígenas e  atividades 

que promovam o intercâmbio entre a sociedade indígena e a não-indígena.  

As aulas são ministradas em Guarani, língua materna, por educadores indígenas da 

própria comunidade, formados pelo curso de magistério indígena oferecido pela Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo. A organização do calendário escolar está 

atrelada aos ciclos da natureza e os currículos e programas são específicos, com atividades 

que reforçam a cultura da comunidade e o intercâmbio cultural, atendendo a processos 

próprios de aprendizagem, desenvolvidos a partir dos hábitos e crenças indígenas.  

1.1 OS CEUS E SEU SURGIMENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO 

A implementação dos CEUs, no Município de São Paulo, está associada a uma 

história de tentativas de se propiciar uma educação com qualidade social para as classes 

menos favorecidas.  

O Rio de Janeiro - com os CIEPs - Centros Integrados de Educação Pública - e 

mesmo o Governo Federal - com os CAICs – Centros de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente - também buscaram trazer para essas populações uma educação que lhes 

possibilitasse melhores condições de aprendizagem, mas tais iniciativas foram frustradas, o 

que trouxe descrédito à sociedade e aos educadores, que viam nelas, ao invés de 

possibilidades educacionais inovadoras, apenas bonitos e dispendiosos prédios. Em 

contrapartida, o projeto dos Centros Educacionais Unificados, em São Paulo, levou em conta 

o que acontecera nesses locais, portanto os primeiros passos, aqui, foram as discussões 

ocorridas entre o Gabinete da então Prefeita Marta Suplicy, a Secretaria Municipal de 

Educação e o Departamento de Edificações da Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura.  

Concluiu-se durante essas reuniões que, para a execução do projeto, seriam 

necessários amplos espaços físicos que prioritariamente deveriam localizar-se em áreas 

periféricas da cidade, nas quais a exclusão social fosse grande, com alta concentração de 

pobreza e com inexistência de equipamentos públicos de lazer, além de que o projeto 

deveria fortalecer a escola pública e trazer em seu bojo o desenvolvimento das comunidades 

nas quais os equipamentos seriam instalados. 
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Os Centros Educacionais Unificados proporcionariam, portanto, em sua concepção, 

uma educação popular voltada para a educação cidadã; neles, várias áreas se uniriam para 

atuar, visando o desenvolvimento comunitário e atendendo, assim, à exigência do Plano 

Diretor da Cidade de São Paulo, que apresenta a necessidade da articulação entre educação e 

outras secretarias. 

Os CEUs são frequentados não apenas pelos alunos neles matriculados, mas por toda 

a população que deles deseje fazer uso. Neles, essas pessoas têm tido oportunidade de 

assistir a concertos musicais, peças de teatro, filmes, espetáculos de dança e práticas 

esportivas. 

As políticas sociais planejadas para a Cidade de São Paulo têm nos CEUs um espaço 

para o entrelaçamento de atividades de formação que implicam em troca de saberes 

referentes aos mundos do trabalho e da cultura, bem como a possibilidade de realizar ações 

que valorizem experiências anteriores vivenciadas pelos cidadãos e lhes propiciem novos 

conhecimentos, inclusive os referentes ao mundo tecnológico. 

A linha de ação cultural para os CEUs obedece aos vários critérios gerais que 

norteiam  a política cultural da administração, tais como: promover a socialização de bens 

culturais como instrumento de inclusão social; revelar a produção cultural oculta da cidade, 

abrindo-lhe espaço de criação, exposição, difusão e circulação e, organizar o debate e a 

difusão de ideias sobre grandes questões políticas, econômicas, sociais e éticas que afligem a 

comunidade. 

Um dos objetivos dos CEUs é propiciar à população acesso às unidades escolares, à 

biblioteca e aos espaços culturais e esportivos integrados, num mesmo complexo que seja 

alegre, prazeroso e que permita a percepção de que nesse espaço aquele que ensina também 

aprende e vice-versa. 

A missão dos CEUs está consubstanciada em seus quatro objetivos específicos 

próprios que, como se deduz, nestes aspectos os diferenciam das demais unidades 

educacionais da Rede Municipal de Ensino, quais sejam: promover o desenvolvimento 

integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos; ser um polo de desenvolvimento da 

comunidade e de inovações de experiências educacionais, além de promover o protagonismo 

infanto-juvenil.  
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Em sua constituição, os CEUs contam com um Centro de Educação Infantil (CEI) 

para crianças de zero a três anos, uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) para 

alunos de quatro a seis anos e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) para 

alunos de 6 a 14 anos. 

Todos os CEUs estão equipados com quadra poliesportiva, teatro, playground, 

piscinas, biblioteca, telecentro e espaços para oficinas, ateliês e reuniões. Tudo isso aberto 

à comunidade, inclusive aos finais de semana.  

Com programação variada para todas as idades, os CEUs  ofertam aos moradores 

dos bairros mais afastados do centro acesso a equipamentos públicos de lazer, cultura, 

tecnologia e práticas esportivas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das 

comunidades locais.  

1.2 OS CEUS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Vale destacar que existem grosso modo, dois grandes grupos de CEUs. O primeiro 

grupo é composto por 21 CEUs chamados popularmente de ―CEUs da Marta‖, pois foram 

construídos durante a administração do PT em São Paulo, no período em que Marta 

Suplicy foi prefeita da cidade,  o outro grupo constituído por 23 unidades, são os também 

chamados popularmente de ―CEUs do Serra‖, construídos durante a administração do 

PSDB   (José Serra e Gilberto Kassab). Atualmente, 10% dos alunos da rede pública 

(infantil e fundamental) de São Paulo estuda no CEU. 

A construção do primeiro grupo foi feita seguindo a ideia de reforma na Educação 

chamada de integral: com espaços amplos, abertos, sem grades; os alunos de todas as 

faixas etárias interagindo com liberdade e propriedade; escolas ofertando educação formal 

e não formal para alunos ali regularmente matriculados ou alunos do entorno que poderiam 

participar também das atividades de educação não formal, juntamente com a participação 

da comunidade local nas atividades de cultura, esporte e lazer. 

Esse espaço foi pensado para ser comunitário e de utilização por toda a população 

de seus arredores.  
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Como era um equipamento novo e com muitas promessas, a procura no início das 

atividades desse primeiro grupo de CEUs foi grande. As inscrições para as aulas de esporte, 

música, teatro foram feitas antes mesmo de o equipamento começar a funcionar, assim 

como a procura por uma vaga na escola regular. A população ao perceber que seria um 

equipamento diferente, moderno e acessível respondeu prontamente a oferta, 

implementando uma demanda de proporções assustadoras.  

Em 2004, o CEI (Centro de Educação Infantil) que funciona dentro do CEU Casa 

Blanca chegou a ter uma fila de espera de 1500 crianças para vagas na Educação Infantil. 

Isso também ocorreu com o Ensino Fundamental, da mesma forma com as aulas de 

natação, hidroginástica, dança, teatro e música. 

O segundo grupo, os ―CEUs do Serra‖, foi construído logo na administração 

posterior ao governo Marta e ainda estava carregado de influências daquela administração, 

visto ter sido um sucesso na periferia. Isso porque a população começou a ter acesso aos 

bens culturais e de lazer pela primeira vez, pois antes desses equipamentos, as 

possibilidades de lazer, esporte e cultura na periferia eram muito escassos ou inexistentes. 

A prefeitura de São Paulo no período da administração do PSDB ficou um tanto 

relutante quanto a construção de outros equipamentos desse porte, visto que o custo para 

mantê-los era altíssimo: de acordo com uma matéria do jornal a Folha de São Paulo, em 

setembro de 2012, ―...o CEU Formosa, na zona leste, custou R$ 29 milhões,‖ enquanto 

uma escola regular custa em torno de R$ 4,4 milhões. 

Entretanto, devido ao sucesso entre a população, segundo a FIA (Fundação para a 

Infância e Adolescência), a aceitação da população na época (2006) era de 90%, número 

difícil de ignorar para um governo que precisa do eleitor. Assim o governo do PSDB 

continuou com o projeto, mas com algumas mudanças, esse segundo grupo construído teve 

alguns cortes, a fim de reduzir custos. Veja quadro abaixo que mostra algumas dessas 

diferenças: 

  GRUPO 1 GRUPO 2 

TEATRO Capacidade para 450 lugares 

Capacidade para 190 

lugares 
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ATELIÊS 4 nenhum 

SALA MULTIUSO 1 nenhuma 

VAGAS PARA E.I. 

(CEI) 300 150 

Tabela 1 - Comparativo entre dois grupos de CEUs – quanto à capacidade e à estrutura 

Além dos cortes na construção, o projeto arquitetônico também sofreu algumas 

alterações; no primeiro grupo, os prédios eram formados em blocos, o Bloco Educacional 

que continha o prédio da escola regular, com três pavimentos  (no primeiro pavimento fica 

o CEI Centro de Educação Infantil (creche) e a biblioteca; o segundo pavimento está 

dividido entre o Ensino Fundamental, a Educação Infantil (Pré escola) e o Telecentro; no 

terceiro pavimento há as salas de aula do Ensino Fundamental e da Educação Infantil (Pré-

escola). Ainda nesse primeiro grupo tem outro prédio chamado de ―Redondo‖, que foi 

projetado para receber as crianças do berçário do CEI; entretanto, pela impossibilidade de 

acesso dos bebês ao segundo andar desse prédio, em alguns CEUs esse prédio o ―Redondo‖ 

ficou para ser utilizado apenas pelas crianças maiores da creche. 

Outro prédio do grupo 1 é o Bloco Esportivo e Cultural que contempla o Teatro, 

ateliês, sala multiuso, quadra coberta  e administração da Gestão; as piscinas e quadras de 

esportes estão localizadas ao largo do terreno.  

Veja a seguir foto aérea de um CEU do grupo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 

EDUCACIONAL REDONDO 

BLOCO 

ESPORTIVO E 

CULTURAL 

ÁREA DE 

LAZER 

(piscinas e 

quadras) 
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Figura 3 – Vista aérea do CEU Casa Blanca 

 

As características do CEU do grupo dois são um pouco diferentes. Esse 

equipamento teve uma mudança em seu projeto arquitetônico, como já foi dito, muito em 

função da redução de custos e um pouco devido a pesquisas feitas com os CEUs do grupo 

anterior. As mudanças mais significativas foram: no primeiro grupo o Bloco Educacional 

era um prédio único com as três modalidades de ensino juntas (Creche, Pré Escola e 

Ensino Fundamental) já para o segundo grupo, os blocos foram separados em dois, um 

prédio para a Educação Infantil (Creche e Pré Escola) e outro prédio para o Ensino 

Fundamental, o prédio ―Redondo‖ foi mantido, mas agora com outra utilidade, 

comportando o refeitório do Ensino Fundamental no térreo, e no primeiro andar o 

Telecentro e a Biblioteca. 

O prédio da administração ficou separado dos demais com dois pavimentos. Para a 

área de cultura e esportes foi criado um bloco diferente, chamado de Bloco Esportivo e 

Cultural, também conhecido por BEC, que comporta as quadras poliesportivas cobertas e o 

Teatro no térreo e no primeiro pavimento uma área aberta destinada às atividades de 

qualquer tipo. 
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– Escola Municipal 
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Figura 4 – Vista aérea do CEU Feitiço da Vila 

 

Os CEUs foram construídos nas regiões mais carentes da cidade de São Paulo como 

mostra a figura do mapa abaixo. Os pontos em vermelho indicam onde estão localizados os 

45 CEUs de São Paulo. Geralmente são comunidades carentes periféricas da capital 

paulista onde os serviços sociais básicos como saúde, educação, lazer, cultura e educação 

são precários. Para suprir esses déficits muitos eventos artísticos e esportivos são 

desenvolvidos, organizados ou sediados nessas unidades, tentando assim atingir o objetivo 

de levar tais serviços à periferia. 
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Figura 5 – Mapa de localização dos 45 CEUs de São Paulo  

 

Os CEUs são viveiros, organizadores e sede de muitos projetos culturais e 

esportivos, visto que tem um teatro equipado com aparelhos de som e luz, quadras cobertas 

e descobertas com equipamentos esportivos, piscinas e vestiários, além de outros espaços 

comuns como sala multiuso, Biblioteca e Telecentro. São tantos eventos e projetos que as 

agendas vivem sempre lotadas.  

Dentre esses eventos e projetos vale destacar o Teatro Vocacional, o qual foi 

implantado pela Secretaria de Cultura em 2005 e tem como pilar ações que privilegiam um 

encontro real entre cultura e educação. 

Esse projeto disponibiliza artistas orientadores de diversas linguagens artísticas, em 

mais de cem equipamentos espalhados pela cidade de São Paulo, com a finalidade de dar 

suporte a grupos amadores e formação de grupos, com o propósito de promover práticas 

artísticas imbuídas de reflexão. O cidadão é chamado a agir e pensar sobre seu papel como 

artista e como participante de sua comunidade, de forma autônoma. 

O público alvo do Teatro Vocacional são as pessoas com mais de catorze anos que 

tenham interesse em ingressar ou aprimorar-se nas práticas artísticas, tais como teatro, 

música e dança. 

Outro projeto que acontece em alguns CEUs é o GURI, o qual tem por objetivo 

ofertar educação musical e inclusão sociocultural para crianças e adolescentes de regiões 

periféricas da cidade de São Paulo, programa lançado em 2008, sendo gerido pela Secretaria 

de Estado da Cultura de São Paulo e pela Santa Marcelina Organização Social de Cultura. 

Entretanto, somente em alguns CEUs o projeto está presente. No caso dos CEUs estudados, 

somente o CEU Casablanca conta com essa atividade. 
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Existe um grande número de eventos esportivos, seja de campeonatos de futebol, 

basquete, vôlei, natação ou outros, tendo em vista que os alunos ou jovens moradores das 

redondezas reservam as quadras ou o CEU sedia ou organiza muitos desses campeonatos. 

Os eventos realizados no Teatro são planejados de forma que possam contemplar os 

projetos desenvolvidos na instituição; são previamente agendados para que se possa fazer a 

devida divulgação e logística. Seu uso é livre para que a comunidade possa expressar suas 

formas de cultura. Os usuários são orientados a respeitar todas as normas de comportamento 

constantes em seu Regimento que deve ser construído pela comunidade e adotado no CEU. 

Grupos de dança e teatro da região são autorizados a ensaiar nos finais de semana, no 

teatro,  no BEC ou sala multiuso, sendo que o responsável pelo grupo deve trazer a relação 

de integrantes com os respectivos RGs e telefones. 

Grupos independentes de dança, música e teatro agendam o espaço para apresentação 

gratuita com antecedência de pelo menos um mês, para ser providenciada a divulgação, que 

é realizada pelos grupos e pelos colaboradores do CEU. 

A Secretaria Municipal de Educação concede ao CEU a escolha de dois espetáculos 

mensais, que são escolhidos pela equipe gestora do equipamento. Esta última entra em 

contato com os grupos para verificar a disponibilidade de agenda e então envia para a 

Secretaria o nome das peças e o referido agendamento. Após a exibição do espetáculo, 

encaminha-se o atestado ―a contento‖ para a Secretaria Municipal de Educação para que seja 

providenciado o pagamento dos grupos. Os espetáculos são escolhidos tendo como tema o 

Projeto Pedagógico do CEU e as sessões são planejadas para dois públicos distintos: interno 

(escolas) e externo (comunidade e escolas do entorno). 

2.  DOIS CEUS E SUAS TRAJETÓRIAS 

Para um melhor acompanhamento da pesquisa, passaremos a descrever os dois CEUS 

que foram nosso objeto de estudo, o CEU Feitiço da Vila localizado no Parque 

Independência, distrito do Jardim Ângela e o CEU Casablanca, no bairro do Jardim São 

Luiz, distrito de mesmo nome. 

Buscar-se-á mapear as trajetórias dessas duas unidades oferecendo subsídio para a 

análise teórica a ser realizada no capítulo seguinte. 
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2.1. CEU FEITIÇO DA VILA 

Teve seu nascimento em 21 de dezembro de 2006, por meio do decreto 48.028, que 

dispôs sobre sua criação e denominação, mas em 30 de janeiro de 2008, com a lei nº 14.681, 

teve seu nome alterado para CEU Feitiço da Vila – Deputado José Freitas Nobre. 

Veja na figura a seguir o mapa da capital paulista apontando a região onde se localiza 

geograficamente esse CEU. O distrito onde está situado esse CEU é o Jardim Ângela que 

apresenta um alto índice de violência e já foi considerado pela Organização das Nações 

Unidas como o mais violento do mundo, entretanto essa realidade vem sendo alterada por 

uma forte atuação das lideranças locais, entre elas o Padre Jaime e a Sociedade Santos 

Mártires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEU FEITIÇO DA 
VILA 

Figura 6 - Mapa de localização do CEU Feitiço da Vila  

Fonte: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/ Acesso em 12/10/13 

 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/
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FEITIÇO, UM NOME QUE CAUSA ESTRANHEZA 

Feitiço da Vila é o nome da rua em que o CEU está situado. 

Quando a Prefeitura de São Paulo inicia uma construção, nomeia temporariamente a 

obra de acordo com o endereço em que ela está situada, para facilitar sua identificação, 

deixando que a população, mais tarde, valide esse nome ou o modifique. 

No caso do CEU Feitiço da Vila, as pessoas que desconheciam tratar-se do nome da 

rua estranhavam essa denominação, e os próprios moradores do entorno não gostavam do 

título, por ligarem-no à ―feitiçaria‖. 

Foi necessário fazer-se também um resgate do significado do nome Feitiço da Vila 

para que a população pudesse entender e apropriar-se melhor desse nome poético. 

Durante a pesquisa, verificou-se que, além de ser o nome da rua em que o CEU está 

localizado, a expressão Feitiço da Vila refere-se a uma de música de Noel Rosa, em parceria 

com Osvaldo de Almeida Gogliano (mais conhecido como Vadico), que foi escrita para 

homenagear o bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, lugar muito apreciado pelo 

compositor: diz letra da canção:  “Lá em Vila Isabel quem é bacharel/ Não tem medo de bamba/ 

São Paulo dá café, Minas dá leite/ E a Vila Isabel dá samba./ A Vila tem feitiço sem farofa.../”.
2 

Noel Rosa amou Vila Isabel, o bairro onde nasceu, viveu e morreu, por isso compôs 

esse clássico, em dezembro de 1934, em meio ao repertório carnavalesco, para homenagear 

seu bairro. A canção foi dedicada a Lela Casatle, uma beldade de lá, então eleita Rainha da 

Primavera.   

                                                             

2 Fonte: retirado do site: letras.mus.br 

http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/noel-rosa.html
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Segundo pesquisas feitas pela UNASP - Centro Universitário Adventista de São 

Paulo
3
,  o CEU Feitiço da Vila pertence ao bairro do Parque Independência bairro onde 

estão presentes grandes contrastes sociais e é amplamente conhecido como uma região 

muito violenta. 

Por volta de 1912, pessoas (principalmente caçadores) que moravam em regiões mais 

centrais da cidade, como no bairro que hoje é conhecido como Bela Vista (ou Bixiga), 

localizado a dezessete quilômetros do Capão Redondo, faziam excursões para Santo Amaro 

e região para desfrutar da natureza sem poluição, das águas limpas dos córregos, dos 

pássaros e dos animais, durante esses passeios subiam as colinas para visualizar e escolher 

locais para montar acampamento e lá descansar, caçar e pescar.  

A caça era realizada com frequência e esses aventureiros observaram que os terrenos 

possuíam uma mata arredondada e então deram à região o nome Capão - mata virgem -  e 

Redondo – arredondado, o bairro até então tinha o nome indígena de Guavirituba. 

A região, coberta de grande quantidade de mata nativa, tinha acessos ruins e estradas 

acidentadas, nas quais se trafegava com carroças. O ar era saudável e seco, com paisagens 

suaves e colinas cobertas por florestas. Havia muitas fazendas utilizadas para criação de 

gado, cabritos, aves etc.  

Em 1930, nas imediações do atual Jardim Jangadeiro, notava-se a presença de 

lavouras com plantações de batatas e depois grandes pomares, nos quais havia pés de caqui, 

mexericas, castanhas, peras e outras frutas. Havia também muitos pés de eucaliptos. Não 

havia luz, água encanada, asfalto e nem esgoto ( a energia elétrica só chegou em 1968, ao 

mesmo tempo em que ocorreu o loteamento dos terrenos). A partir de 1950, esses pomares 

passaram a ser substituídos pelas olarias. 

Atualmente, o bairro é formado por muitas lojas comerciais, supermercados, bares, 

escolas, bancos e igrejas, mas enfrenta grandes problemas como o de moradia, pois existem 

muitas favelas e córregos poluídos na região e também é amplamente conhecido pela 

violência. 

                                                             

3 A UNASP é uma universidade adventista localizada no bairro do Capão Redondo, próximo ao CEU 
Feitiço da Vila e detém muito material sobre o bairro, desde os seus primordios.  
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A configuração geográfica do entorno do CEU Feitiço da Vila é muito diversificada, 

ainda existindo no local uma área remanescente de mata atlântica e algumas espécies 

nativas, frutíferas e outras. Embora haja algumas dessas espécies dentro do CEU, o entorno 

foi afetado pelo crescimento desenfreado e sem infraestrutura urbana adequada e suficiente 

(coleta de lixo, rede de esgotos etc.). 

Além disso, o bairro tem muitos problemas com o entulho que é jogado dentro dos 

córregos próximos, principalmente o córrego Feitiço, o qual, a parte que cruza o CEU 

Feitiço da Vila, está canalizada, mas, logo no término dos muros da instituição, torna-se 

novamente um esgoto a céu aberto, o que, em tempos de chuvas fortes, é motivo de 

enchentes e alagamentos nas casas vizinhas. Dentro dos espaços do CEU há, por esse 

motivo, infestação de ratos e outros roedores, além do mosquito da dengue, que libera suas 

larvas nas poças de água existentes no parque linear, fronteiriço com os muros do CEU.  

Além dessas questões ambientais, a população do entorno é muito carente do ponto 

de vista socioeconômico, sendo ela em sua grande maioria composta de pessoas 

pertencentes às classes C e D, o que foi detectado em questionário realizado no início das 

atividades do CEU.  

Esses indivíduos trabalham em atividades informais ou em empregos na área de 

prestação de serviços (limpeza, segurança, comércio etc.). Portanto, têm uma renda muita 

baixa, não apresentando, assim, condições de oferecer a seus filhos quase nenhuma opção de 

esporte, lazer e cultura. Muitas das crianças, jovens ou adultos dessa comunidade jamais 

frequentaram cinema, teatro, praticaram alguma modalidade esportiva ou tiveram 

oportunidade de utilizar uma piscina.  

Também contribui para o agravamento dessa situação o fato de que as famílias da 

região são bastante numerosas, embora o índice de natalidade tenha diminuído no Brasil, de 

acordo com a última pesquisa do IBGE
4
.  

Os problemas do entorno do CEU Feitiço da Vila são muito semelhantes aos do 

entorno dos demais CEUs, que geralmente são construídos nas periferias da cidade, em áreas 

pobres de recursos econômicos, sociais ou de infraestrutura urbana. A criação desses 

                                                             

4 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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equipamentos nessas regiões carentes veio ao encontro das necessidades da população, pois 

eles trouxeram para esses locais polos de desenvolvimento riquíssimos no que diz respeito à 

educação, ao lazer, ao esporte e à cultura, além de outros ganhos, como o desenvolvimento 

sustentável.  

O decreto de criação dos CEUs (publicado no Diário Oficial do Município de São 

Paulo) descreve os espaços integrantes desses equipamentos. O CEU Feitiço da Vila não 

possui alguns deles (pista de skate e padaria-escola). Os espaços que o CEU Feitiço da Vila 

possui são: o CEI - Centro de Educação Infantil; a EMEI - Escola de Educação Infantil; a 

EMEF – Escola de Ensino Fundamental; o BEC - Bloco Esportivo e Cultural - que contém: 

teatro, quadra e áreas abertas dentro do complexo (pisos térreo e superior), onde serão 

construídas salas de ginástica, dança e ateliê; as piscinas (grande, média e pequena); a 

biblioteca; o Telecentro e o teatro. 

As unidades escolares possuem as mesmas estruturas das demais escolas da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo, inclusive com a instalação de sala de leitura ou espaços 

de leitura e laboratório de informática educativa. São elas: o Centro de Educação Infantil - 

CEI; a Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI e a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental - EMEF.  

As funções do quadro de funcionários que compõem as unidades educacionais do 

CEU são as mesmas das existentes na estrutura da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, 

inclusive as dos professores orientadores de sala de leitura - POSL - e dos professores 

orientadores de informática educativa - POIE. Essas unidades são regidas pela mesma 

legislação e orientam-se, de forma geral, pelos mesmos planos, diretrizes e políticas públicas 

que as outras unidades da Rede Municipal de Ensino da cidade, atentando para as 

especificidades de sua atuação no CEU, em seus projetos, programas e ações.  

As unidades educacionais constituem unidades administrativas autônomas, 

subordinando-se à Secretaria Municipal de Educação e integrando-se, dos pontos de vista 

operacional e pedagógica, à estrutura organizacional do CEU Feitiço da Vila, na promoção 

da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, em parcerias com os Núcleos Educacional, 

Cultural, de Esporte e Lazer, as Unidades Especiais e os Equipamentos e Espaços.  
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Os Núcleos de Ação Educacional, Cultural e de Esporte e Lazer são unidades que se 

reportam ao Gestor do CEU (seguidas as orientações técnicas da Secretaria Municipal de 

Educação e da Diretoria Regional de Educação) e articulam-se entre si e com as unidades 

educacionais para planejamento, desenvolvimento, implantação, execução e avaliação de 

projetos internos e externos. 

Para entender melhor a estrutura organizacional dos CEUS, passaremos a seguir a 

uma breve apresentação desses núcleos. 

O Núcleo de Ação Educacional tem por competências: promover a ação pedagógica 

conjunta dos profissionais envolvidos na elaboração do projeto educacional anual; planejar, 

acompanhar  e avaliar a elaboração dos projetos internos e externos; expor a concepção e 

promover a execução educacional das ações desenvolvidas, incluindo aquelas sob a 

responsabilidade dos demais núcleos, unidades educacionais, unidades especiais e 

equipamentos e espaços. 

Esse  núcleo é composto por um Coordenador do Núcleo de Ação Educacional, um 

Coordenador de Projetos Educacionais Internos e um Coordenador de Projetos Educacionais 

Externos.  

Além das atribuições do Núcleo de Ação Educacional, já citadas também está 

incluído o acompanhamento dos projetos ligados diretamente às escolas pertencentes ao 

equipamento, especialmente o programa São Paulo é uma Escola, cujo objetivo é oferecer 

às crianças que estudam nas unidades educacionais do CEU ou a crianças da Rede 

Municipal que estejam em situação de risco, atividades extracurriculares. 

O programa conta com o trabalho de oficineiros que são ligados às ONGs 

(Organizações Não-Governamentais) contratadas pela Secretaria Municipal de Educação 

para atender aos alunos das escolas inseridas no CEU, especialmente aqueles da EMEI e da 

EMEF. Esses alunos permanecem antes ou depois do seu horário de aula (pré ou pós-aula), 

para participarem de atividades diferenciadas. Os oficineiros ministram diversas atividades: 

judô, música, street dance, oficina de esportes, jogos cooperativos, artes circenses, artes 

cênicas etc., sendo que essas modalidades podem mudar a cada ano. 
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Já o Núcleo de Esporte e Lazer tem como competências: promover ações esportivas e 

de lazer conjuntas dos profissionais do CEU envolvidos na elaboração do projeto 

educacional anual; planejar, acompanhar e avaliar a elaboração dos projetos internos e 

externos, assim como promover a concepção e execução de esporte e lazer das ações 

desenvolvidas no CEU, incluindo aquelas sob a responsabilidade dos demais núcleos, 

unidades educacionais, unidades especiais e espaços. 

O Núcleo de Esporte e Lazer é composto por um Coordenador do Núcleo de Esporte 

e Lazer, um Coordenador de Projetos de Esporte e Lazer Internos, um Coordenador de 

Projetos de Esporte e Lazer Externos, Especialistas em Atividades Esportivas, bem como 

por outros funcionários, colaboradores, voluntários, esportistas ou profissionais de Núcleos, 

Unidades Especiais, Equipamentos ou Espaços do CEU, de escolas da região ou de qualquer 

outra instituição pública, privada ou da sociedade civil, formalmente destacados ou 

designados para atuar em projetos do Núcleo. 

O Núcleo de Ação Cultural, por sua vez, promove a ação cultural conjunta dos 

profissionais do CEU envolvidos na elaboração do projeto educacional anual, planeja, 

acompanha e avalia a elaboração dos projetos internos e externos, expõe a concepção e 

promove a execução cultural das ações desenvolvidas, incluindo aquelas sob a 

responsabilidade dos demais núcleos, unidades educacionais, unidades especiais e 

equipamentos e espaços. 

O Núcleo de Ação Cultural é composto por um Coordenador do Núcleo de Ação 

Cultural, um Coordenador de Projetos Culturais Internos, um Coordenador de Projetos 

Culturais Externos, um Coordenador de Projetos da Biblioteca, além de outros funcionários, 

colaboradores, produtores culturais e artísticos, arte-educadores ou profissionais do Núcleo, 

Unidades Especiais, Equipamentos ou Espaços do CEU Feitiço da Vila, de escolas da região 

ou outra instituição pública ou privada ou da sociedade civil, formalmente destacados ou 

designados para atuar em atividades e projetos do Núcleo.  

2.1.1 CARACTERIZAÇÃO DO USUÁRIO DO CEU FEITIÇO DA VILA 

 

Foram entrevistadas aproximadamente 50 pessoas com idades entre 7 e 70 anos, dos 

dois CEUS, objetos de estudo dessa pesquisa, o CEU Feitiço da Vila e o CEU  Casablanca, 
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inicialmente vamos apresentar os dados obtidos dos frequentadores do CEU Feitiço, na 

sequencia serão apresentados os dados do CEU Casablanca. 

O questionário aplicado continha as seguintes perguntas: 

 Qual sua idade? 

 Qual seu sexo? 

 Estudou até que série? 

 Trabalha em quê? 

 Qual cidade nasceu? 

 Qual sua religião?  

 Quantas vezes por semana vai à igreja ou instituição religiosa? 

 Quanto tempo mora no bairro? 

 Quais são as atividades de lazer nos finais de semana? 

 Gosta de ler, o quê? 

 Costuma acompanhar as notícias? Quais programas de televisão assiste? 

 Qual atividade frequenta no CEU? 

 Quantas vezes frequenta o CEU por semana? 

 

A primeira informação obtida foi sobre a faixa etária, sendo que a porcentagem 

maior (19%) desses frequentadores são de jovens na faixa de 14 a 18 anos, como se pode 

perceber no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 - Faixa etária – CEU Feitiço da Vila 
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A próxima pergunta dizia respeito ao gênero, a frequência entre homens e mulheres está 

quase equilibrada com 53% do sexo feminino e 47% do sexo masculino, havendo uma 

discreta diferença para o gênero feminino, veja no gráfico a seguir.  

 

 

Gráfico 2 - Gênero – CEU Feitiço Da Vila 

 

A pergunta seguinte foi sobre o nível de escolaridade, tendo uma porcentagem maior de 

pessoas com Ensino Médio (70%) isto demonstra que, a maioria, são jovens que estão ainda 

em idade escolar, mas com possibilidade de já poder ingressar no mercado de trabalho 

devido à faixa etária. Os outros 24% dos usuários estão no Ensino Fundamental II, 4% no 

Ensino Fundamental I e somente 2% estão no Ensino Superior.  

É preciso considerar que esse questionário foi feito apenas com usuários do CEU e 

não englobou os alunos que pertencem à escola regular que ali se encontra. Pois se o 

questionário houvesse entrevistado essa parcela de usuários da EMEF o resultado seria 

muito diferente, visto que a EMEF
5
 tem, hoje cerca de 1200 alunos de 6 a 14 anos 

frequentando o Ensino Fundamental; no entanto nem todos eles participam das atividades 

ofertadas pelo CEU. 

                                                             

5 EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental 
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Gráfico 3 - Escolaridade - CEU Feitiço da Vila 

Quanto ao trabalho, a maioria se apresenta como desempregado (32 entrevistados 

dos 53, entretanto é possível perceber que a maioria tem alguma atividade, apesar de não 

considerarem essa atividade como emprego, visto que muitas das vezes são pequenos 

trabalhos sem vínculo empregatício, chamado popularmente de “bico”. 

 

Gráfico 4 - Ocupação- CEU Feitiço da Vila 

A cidade de nascimento desses frequentadores teve um percentual muito maior de 

pessoas naturais de São Paulo, em segundo lugar vem a Bahia e na sequência, os outros 

Estados do Norte,  Nordeste e  Centro-Oeste brasileiros. 
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 Gráfico 5 -  Naturalidade - CEU Feitiço da Vila  

A religião, como era de esperar, a maioria se apresenta como Católico, quanto à 

frequência que vai à igreja ou ao culto é de uma vez por semana, como mostram os gráficos 

6 e 7 que indicam a orientação religiosa e a periodicidade das visitas. 

 

Gráfico 6 - Religião – CEU Feitiço da Vila 
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Gráfico 7 – Frequência à Instituição Religiosa - CEU Feitiço da Vila 

 Quanto ao tempo de moradia no bairro, pode-se perceber que não é um bairro de 

passagem, onde as pessoas ficam pouco tempo e depois se mudam para outros locais, a 

grande maioria 48% mora há mais de 15 anos no bairro.  

 

Gráfico 8 - Tempo de moradia no bairro- CEU Feitiço da Vila 
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As atividades de lazer aos finais de semana são diversificadas, entretanto algumas 

atividades têm maior destaque, como demonstra o gráfico 10 abaixo: dança, futebol e teatro. 

 

Gráfico 9 – Quantidade de usuários por atividades de lazer aos finais de semana – CEU Feitiço 

da Vila 

Também foi perguntado se gostam de ler, sendo que 46 entrevistados dos 53, 

disseram que gostam e somente 7 disseram que não. Quando perguntados sobre o tipo de 

leitura, os maiores interesses estão entre romance e gibi, os demais tipos de literatura são 

muito variados, desde a Bíblia até biografia. Apesar de ter um grande número de 

evangélicos, a Bíblia não aparece com uma porcentagem grande de leituras, ficando apenas 

com 4% da preferência. 

 

Gráfico 10 – Tipos de leitura por usuário - CEU Feitiço da Vila  
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Além desses usuários se apresentarem como leitores, também grande parte deles se 

coloca como expectador das notícias, sendo que 54% das pessoas entrevistadas dizem 

acompanhar as notícias, em que apenas 11% delas disseram que não as acompanham. Dentre 

os programas mais vistos estão em primeiro lugar o entretenimento e o jornal, seguidos pela 

novela.  Acompanhe nos gráficos 12 e 13 a seguir a apresentação desses dados. 

 

Gráfico 11– Costuma acompanhar as notícias - CEU Feitiço da Vila 

 

Gráfico 12– Assiste a quais programas de televisão - CEU Feitiço da Vila 

A pesquisa sobre o perfil dos usuários dos CEUs, em especial os frequentadores do 

CEU Feitiço da Vila demonstrou que são pessoas que moram no bairro já há algum tempo, 

portanto o bairro não tem característica de ser de passagem ou dormitório, são em sua 

maioria naturais de São Paulo, jovens e do sexo feminino. 
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Para finalizar essa seção, a seguir são apresentadas fotos de alguns espaços do CEU 

Feitiço da Vila. 

 

Figura 7 - Prédio da Gestão – CEU Feitiço da Vila 

 

Figura 8 - Vista parcial da quadra externa e Refeitório – CEU Feitiço da Vila 
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Figura 9 - Ginásio de esportes coberto – CEU Feitiço da Vila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Vista parcial do prédio da EMEF - CEU Feitiço da Vila 
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       Figura 11 – Biblioteca – CEU Feitiço da Vila 

 

 

Figura 12 - Vista parcial das piscinas – CEU Feitiço da Vila 
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3.1  CEU CASA BLANCA  

O CEU Casa Blanca teve seu nascimento em 16 de setembro de 2003, por meio do 

decreto 43802, que dispôs sobre sua criação e denominação, mas em 12 de fevereiro de 

2008, com a lei nº 14.692, teve seu nome alterado para CEU Casa Blanca - Professor Sólon 

Borges dos Reis. 

Veja na figura abaixo o mapa da capital paulista apontando a região onde se localiza 

geograficamente esse CEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 13 – Mapa de localização do CEU Casa Blanca  

  

CEU CASA BLANCA 

Fonte: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/ - Acesso em 12/10/13 

 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/
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Esse CEU pertence à região administrativa da Subprefeitura de M‘Boi Mirim, a 

qual está dividida em dois distritos: Jardim São Luís e Jardim Ângela. Como no bairro onde 

está localizado o CEU Feitiço da Vila, neste também se encontram vários problemas comuns 

à periferia: ocupação desordenada, violência, loteamentos clandestinos e favelas.  

Segundo o site Infocidade a população do Jardim São Luís em 2010 era de 

aproximadamente 260.000 pessoas, veja gráfico do crescimento da população desse distrito 

de 1950 até 2010. 

 

 

     Gráfico 13 – Crescimento da População do Jardim São Luiz de 1950 até 2010.  

Fonte: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/ -  Acesso em 12/10/13. 

 

O bairro comporta uma população advinda de vários lugares do Brasil, notadamente 

das regiões Norte e Nordeste. O comércio popular é presença marcante nas ruas. Um fato 

bem interessante do bairro que modificou muito sua configuração foi a construção do Centro 

Empresarial de São Paulo, localizado à Av. Maria Coelho Aguiar, 215. Trata-se de um 

conglomerado de 67 escritórios de grandes empresas multinacionais como Procter & 

Gamble, Gerdau, Tintas Coral, Rhodia, Grupo Bunge, Samsung.  Conta ainda com um 

shopping de 110 lojas, 9 agências bancárias, serviços e restaurantes. O público estimado que 

circula por esse Centro chega a ser de 22 mil pessoas por dia entre funcionários e 

empresários, além da população do bairro que utiliza esse complexo para fazer compras, 

utilizar as agências bancárias, médicos, farmácia, restaurantes, correios etc. 
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A construção do Centro Empresarial na década de 70 mudou a rotina e a visão das 

pessoas sobre o bairro. Se antes era apenas um bairro de periferia, com a chegada desse 

complexo moderno, veio também uma maior oferta de empregos, além de serviços de 

qualidade para a população. Obviamente que esse complexo ainda é restrito para poucos, 

pois nem todos do bairro trabalham nele ou o frequentam, visto que os serviços são caros e 

na maioria das vezes apenas para os funcionários do Centro Empresarial. Com relação aos 

empregos, esses são ocupados na sua maioria por pessoas de outros locais. Isso acontece 

devido à qualificação da mão-de-obra local, ou melhor, a falta dela. Os moradores do bairro, 

assim como na maioria dos bairros de periferia, são pessoas com poder aquisitivo baixo, não 

tendo condições de estudar em uma escola que as colocassem em bons postos de trabalho. 

As poucas escolas particulares existentes são de médio porte, a maioria são escolas públicas. 

Assim os jovens quando estudam galgam postos de empregos menores, como balconistas, 

faxineiros, segurança etc. Os melhores postos de empregos são ocupados por pessoas da 

região dos jardins, centro etc., ou seja, de lugares onde as condições ofertadas para a 

qualificação profissional são melhores e maiores. 

Esse contraste no bairro leva a uma separação: antes e depois do Centro 

Empresarial, tudo que está no seu entorno (ou dentro dele) é bom, já os lugares mais 

afastados não tem tanta infraestrutura assim. Basta analisar as calçadas; a Avenida Maria 

Coelho Aguiar, local onde está localizado o Centro Empresarial tem mais ou menos 2 km de 

extensão. A prefeitura de São Paulo começou uma obra de melhoria nas calçadas dessa 

avenida. No início dela, onde está localizado o Centro Empresarial, a calçada foi refeita, até 

pelo menos 1 km depois, a partir daí nada foi feito para melhorar o restante, ficando as 

calçadas com buracos, esgoto a céu aberto etc. Enfim toda aquela situação típica de descaso 

do poder público para com a periferia. 

O perfil socioeconômico da população do bairro é parecido com o perfil dos 

moradores do CEU Feitiço da Vila. A grande maioria pertence às classes C, D e E. As 

ocupações em geral também são parecidas, são empregados do comércio formal ou informal, 

serviços (segurança, empregada doméstica etc.) funcionários de médio escalão das empresas 

da região. Assim a renda não é suficiente para gastar com a fruição dos bens culturais, 

portanto as diversões mais comuns são: a televisão, ida ao Shopping ou ao mercado como 

passeio de final de semana, quando muito ida ao Parque do Ibirapuera ou outros próximos. 

O serviço de transporte público é insuficiente, apesar de contar nas proximidades com o 
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Terminal de ônibus João Dias, um metrô da linha Lilás que chega somente até o Largo 13 

(sem interligação com as demais linhas do metrô) e uma linha de trem da CPTM que está 

sempre lotada nos horários de pico. 

Como o CEU Casa Blanca foi construído com o projeto arquitetônico do primeiro 

grupo de CEUs, na administração ainda do PT, os espaços são um pouco diferentes do CEU 

Feitiço da Vila, vamos aos espaços do CEU Casa Blanca: Bloco Esportivo e Cultural - que 

contém: teatro (com capacidade para 450 lugares), destinado à administração do CEU, 

ateliês para aulas de artes plásticas e oficinas e uma sala multiuso, piscinas com três 

tamanhos diferentes - grande, média e pequena, biblioteca, quadra poliesportiva fechada 

para prática de vários esportes no último andar e o Telecentro. 

As unidades de atendimento educacional são semelhantes em constituição, 

administração e organização às da rede municipal de São Paulo, a saber: o Centro de 

Educação Infantil – CEI, a Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI e a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental - EMEF.  

Quanto à Gestão do CEU e seus funcionários, a formação do quadro de pessoal é 

semelhante em todos os CEUs, assim nesse também há os Núcleos de Ação Educacional, 

Cultural e de Esporte e Lazer, unidades que se reportam ao Gestor do CEU, seguidas as 

orientações técnicas da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria Regional de 

Educação. Suas ações e composição já foram descritas no item desses núcleos quando da 

descrição do CEU Feitiço da Vila, permanecendo nesse CEU a mesma configuração. Isso se 

repete também quanto à estrutura, organização e funcionalidade do Telecentro, Biblioteca e 

outros espaços. 

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO DO USUÁRIO DO CEU CASA BLANCA 

 

O questionário aplicado a esse CEU foi semelhante ao aplicado no CEU Feitiço da 

Vila, a seguir apresentamos o perfil de seus frequentadores. Tendo em vista que as perguntas 

são semelhantes vamos diretamente aos dados, gráficos e comentários. 

O primeiro dado diz respeito à faixa etária que se apresenta maior entre pessoas de 

23 a 50 anos, veja gráfico a seguir com essas informações. 
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Gráfico 14 – Faixa etária - CEU Casa Blanca 

No item gênero, a maioria é de pessoas do sexo feminino, conforme demonstrado a seguir. 

 

Gráfico 15 – Gênero - CEU Casa Blanca 

Quanto à escolaridade, a maioria estudou até o Ensino Médio, veja o que mostra o 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 16 – Escolaridade - CEU Casa Blanca 
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estagiários, faxineiros etc.). A maior representação é daquelas pessoas que executam 

serviços domésticos ou ―Do lar‖, conforme aponta o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 17 – Ocupação – CEU Casa Blanca 

 A naturalidade foi uma surpresa, se no passado tinha-se que a população paulista 

era formada grandemente por pessoas vindas das regiões norte e nordeste, nessa mostra da 

pesquisa, tem-se que a maior parte dos entrevistados é do Estado de São Paulo (pelo menos 

50%), como demonstra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 18– Naturalidade – CEU Casa Blanca 

Quanto à religião, não foi surpresa o número de 49% para aqueles que se 

denominam Católicos, seguido pelos Evangélicos 23%, depois pelos Espíritas 12%, veja 

dado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 19 – Religião – CEU Casa Blanca 

 

No que diz respeito à frequência a uma instituição religiosa, a porcentagem maior é 

daqueles que o fazem 2 vezes por semana – 37%, seguido por aqueles que frequentam 4 

vezes por semana – 29%, em terceiro lugar vem a parcela dos que frequentam 1 vez por 

semana – 14%, os demais apontam parcelas menores de participação, conforme explicita o 

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 20– Frequência à instituição religiosa – CEU Casa Blanca  

 

Quanto ao tempo de moradia no bairro, tem-se que os frequentadores são moradores 

há muito tempo, visto que a maior parte deles está na localidade há pelo menos 10 anos, 

sendo que uma grande parcela está fixada na mesma localidade entre 10 e 40 anos. 
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Gráfico 21 – Tempo de moradia no bairro – CEU Casa Blanca 

 

As atividades de lazer aos finais de semana apresentam um item interessante, a 

maioria deles  tem a caminhada como atividade comum, seguida pela família, veja no 

gráfico seguinte. 

 

Gráfico 22 –  Quantidade de usuários por atividades de lazer aos finais de semana –  

CEU Casa Blanca 
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Quanto ao hábito da leitura, a maioria informou que não gosta de ler, 31%, seguido 

pelos leitores de revistas (28%), os livros espíritas, de autoajuda e jornal ficaram num 

patamar muito próximo: 7%, veja demonstração no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 23 – Tipos de leitura - CEU Casa Blanca 

 

 No item programação de TV, tem se um dado interessante, mais de 33% assistem 

aos jornais, seguidos por aquelas que acompanham as novelas; ficando os filmes e 

entretenimento numa parcela igual, como apontam os dados a seguir: 

 

Gráfico 24 – Assiste a quais Programas de Televisão  – CEU Casa Blanca 

  

Esse item é de muito interesse para a presente pesquisa, visto que a partir das 

atividades frequentadas, vamos analisar as mudanças no sujeito, veja que se tem um número 

grande de usuários que vão ao Teatro, seguidos pelas atividades esportivas (caminhada e 

hidroginástica).  As aulas de dança são também muito procuradas, juntamente com a 

frequência à Biblioteca. 
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Gráfico 25 – Qual atividade frequenta no CEU – CEU Casa Blanca 

 

O item frequência ao CEU também é bastante importante, pois esse resultado pode 

impactar diretamente na mudança ou não de comportamento desse usuário, veja o gráfico 

seguir com essa informação. 

 

Gráfico 26 – Quantas vezes frequenta o CEU por semana – CEU Casa Blanca 

 

Finalizando essa seção de caracterização do usuário, passamos a algumas imagens 

de determinados espaços do CEU Casa Blanca que foram mencionados durante esse 

capítulo, tais como: biblioteca, áreas de lazer e blocos educacionais. 
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Figura 14 - Biblioteca – CEU Casa Blanca 
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Figura 15 – Prédio da Gestão, Teatro, Ginásio Esporte, Sala Multiuso e Foyer CEU Casa Blanca 

 

 

 

 

Figura 16 – Vista Parcial dos prédios da 

educação infantil (CEI e EMEI) CEU Casa 

Blanca 
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Figura 17 - Pista de skate – CEU Casa Blanca 

 

 

Figura 18 - Vista parcial da área das piscinas - CEU Casa Blanca
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 Na sequencia, estão algum exemplos das programações do CEU Casa 

Blanca.  

 

Figura 19a– Grade de Programação mensal do CEU Casa Blanca Fonte: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/documentos/programacao/acesso em outubro/13 

  

CEU CASA BLANCA - Professor Sólon Borges dos Reis 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

ATIVIDADE 
CLASSIFICAÇÃO - 

(faixa etária) 
DATA HORÁRIO TIPO LOCAL 

PÚBLICO 

ALVO 

Tão Pesado Quanto o 

CEU 
Livre 1/9 19h30 Espetáculo Teatral Teatro Comunidade 

Danças Típicas  Livre 1/9 8h30 
Espetáculo de 

Dança 
Teatro Comunidade 

Tão Pesado Quanto o 

CEU 
Livre 2/9 19h30 e 21h Espetáculo Teatral Teatro Alunos da EJA 

II Mostra Cultural de 

SME - O Festeiro 

Mensageiro 

5 a 10 anos 3/9 10h Espetáculo Teatral Teatro 
Alunos da EMEF 

CEU Casa Blanca 

II Mostra Cultural de 

SME - Show Vício - 

Fause Haten 

Livre 7/9 17h Show Teatro Comunidade 

Presepada de Natal Livre 8/9 16h Espetáculo Teatral Teatro Comunidade 

II Mostra Cultural de 

SME - Meu Trabalho é 

um Parto 

Livre 11/9 20h Espetáculo Teatral Teatro Alunos da EJA 

Virada Esportiva - 

Maculelê e Capoeira 
Livre 21/9 14h às 17h Apresentação Teatro Comunidade 

Banda Social Rhutis Livre 21/9 18h Show Teatro Comunidade 

II Mostra Cultural de 

SME - Glocalidades - 

Antropofagia nossa de 

cada dia 

Livre 25/9 20h 
Espetáculo de 

Dança 
Teatro Alunos da EJA 

Festival de Dança CEU 

Casa Blanca 
Livre 14/9 e 15/9 14h Festival Teatro Comunidade 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/documentos/programacao/acesso%20em%20outubro/13
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/documentos/programacao/infofestdanca09_casa.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/documentos/programacao/infofestdanca09_casa.pdf
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ATIVIDADES GERAIS  E DE FORMAÇÃO 

ATIVIDADE FAIXA ETÁRIA 
DIAS DA SEMANA 

OU DATA 
HORÁRIO TIPO LOCAL 

PÚBLICO 

ALVO 

Dança Cigana  Livre 8/9 16h    Ensaio Teatro 
Alunos de 

Dança 

Plenária de 

discussão do Plano 

municipal de 

Educação 

Livre 13/9 18h Reunião Teatro Comunidade 

Feira de Trocas 

Solidárias (com 

moeda social) 

Livre 14/9 13h às 16h 
Prestação de 

Serviços 
Área Externa Comunidade 

Seminário Etino-

Racial 
Livre 21/9 8h às 13h Palestra Teatro Comunidade 

Festival de Danças 

Cia de Emergência 
Livre 21/9 8h às 19h Workshop Sala de Dança Comunidade 

Dança Cigana  Livre 28/9 10h Ensaio Teatro 
Alunos de 

Dança 

Miss Estudantil SP 

Zona Sul 
Livre 29/9 8h às 20h Concurso Teatro Comunidade 

Dança do Ventre A partir 16 anos Quarta 19h às 21h Oficina Sala Multiuso Comunidade 

Jazz 

Contemporâneo 

(Avançado) 

A partir 16 anos Quarta 20h Oficina Sala de Dança Comunidade 

Street Dance 

(Avançado) 
Livre Quinta 18h30 às 20h30 Oficina Sala Multiuso Comunidade 

Zouk A partir 16 anos Sábado 15h Oficina Sala de Dança Comunidade 

Dança de Salão e 

Gafieira 
Acima de 16 anos Sábado 16h às 18h Oficina Sala de Dança Comunidade 

Jazz 

Contemporâneo  
A partir 16 anos Segunda 19h às 21h Oficina Sala de Dança Comunidade 

Dança Cigana  A partir 16 anos Sexta 16h às 18h Oficina Sala Multiuso Comunidade 

Samba-Rock 

(Iniciante e 

Avançado) 

Acima de 16 anos Sexta 18h30 às 21h30 Oficina Sala Multiuso Comunidade 

Street Dance / 

Locking  (Iniciante) 
A partir 12 anos Terça  18h30 às 20h30 Oficina Ateliê 1 Comunidade 

Figura 19b - Grade de Programação Mensal do CEU Casa Blanca 

       

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/documentos/programacao/infofeira09_casa.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/documentos/programacao/infofeira09_casa.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/documentos/programacao/infofeira09_casa.pdf
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Figura 19c - Grade de Programação Mensal do CEU Casa Blanca 

 

 

BIBLIOTECA 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta : 8h às 20h / Sábados, domingos e feriados : 8h às 17h   

Telefone: (11) 5519-5244 

ATIVIDADE FAIXA ETÁRIA 
DIAS DA SEMANA 

OU DATA 
HORÁRIO TIPO PÚBLICO ALVO 

Lançamento Livro As 

Bibliotecas do CEU - Rejane 

Aguiar Barlem 

Livre 12/9 14h Apresentação Comunidade 

II Mostra Cultural de SME - 

A História das Cores 
Livre 20/9 10h 

Contação de 

História 

Alunos da EMEI 

CEU Casa Blanca 

Visita Monitorada Melhor Idade Quarta 8h às 9h30 Palestra Comunidade 

Educação Básica para 

Jovens e Adultos 
A partir 18 anos Segunda à quinta 8h e 15h Aula Comunidade 

 

PROJETO VOCACIONAL 

ATIVIDADE FAIXA ETÁRIA 
DIAS DA SEMANA 

OU DATA 
HORÁRIO TIPO LOCAL 

PÚBLICO 

ALVO 

Teatro Vocacional 

(Grupo) 
A partir de 14 anos Domingo 10h Oficina Sala Multiuso Comunidade 

Teatro Vocacional 

(Individual) 
A partir de 14 anos Domingo 14h Oficina Sala Multiuso 

Comunidade 

 

 

PROJETO GURI - SANTA MARCELINA 

ATIVIDADE FAIXA ETÁRIA 

DIAS DA 

SEMANA OU 

DATA 

HORÁRIO TIPO LOCAL PÚBLICO ALVO 

Concertos e 

Apresentações 

Sala São Paulo - Júlio 

Prestes 

Livre (Reservar 

ingressos na secretaria 

do Guri) 

22/9 9h Concerto 
Local fora do 

CEU 

Alunos do Guri, 

CEU e Comunidade 

Iniciação Musical para 

Adultos 
A partir 18 anos Inscrições abertas 

Manhã e 

tarde 
Aula 

Estúdio 

Musical 

Pais e Responsáveis 

pelos alunos de 

iniciação musical l e 

ll e Comunidade 

Curso Sequencial 

(Instrumento e Canto) 
10 a 18 anos 

Segunda a sexta 

Inscrições abertas 

1hora/turma 

9h às 17h30 
Aula 

Estúdio 

Musical 

Alunos do CEU e 

Comunidade 

Cursos Regulares 

(Iniciação Musical) 
6 a 9 anos 

Segunda a sexta 

Inscrições abertas 

1hora/turma 

9h às 17h30 
Aula 

Estúdio 

Musical 

Alunos do CEU e 

Comunidade 
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Neste capítulo procuramos apresentar um apanhado sobre os CEUs Centro 

Educacionais Unificados existentes na cidade de São Paulo, construídos durante os governos 

do PT e PSDB, apresentando as questões políticas envolvidas na construção desses Centros, 

além de fazer uma descrição de seu surgimento, da sua estrutura arquitetônica, dos seus 

elementos constitutivos e da região onde estão inseridos, foram descritos com mais detalhes 

dois deles que são foco dessa pesquisa, o CEU Feitiço da Vila e o CEU Casablanca. 

 Para completar a apresentação, também foi descrito o perfil dos usuários desses 

dois CEUs, dados obtidos através de pesquisa feita com frequentadores de cada 

equipamento. Desse perfil, pode-se constatar que a maioria são jovens, do sexo feminino, 

com escolaridade até o Ensino Médio, natural de São Paulo e tem o CEU como local de 

lazer, distração e para a prática de atividade física.  

 A partir desses dados é possível conhecer um pouco melhor esse complexo 

educacional e sua população de frequentadores, o que servirá como subsídio para as análises 

teóricas posteriores. 

 No próximo capítulo teremos a apresentação dos estudiosos que fornecerão os 

subsídios teóricos para a análise dos dados obtidos. 
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CAPÍTULO 2 

A PRODUÇÃO SIMBÓLICA NA CONSTITUIÇÃO DO SER HUMANO  

 

 

 

oma-se aqui a visão de ser humano que Severino expressa em alguns de 

seus escritos e em especial no livro Educação, sujeito e história (2001)  

no qual ele diz o seguinte: 

A existência humana se tece pela ação e pelo conjunto das atividades 

práticas que os homens desenvolvem na concretude espaço-temporal. A 

substância do existir é a prática. O existir é antes de tudo desdobrar-se pelo 

agir numa interação permanente e intensa com os dados da natureza 

material, com os outros sujeitos na sociedade e com as construções 

simbólicas, subjetivamente produzidas por sua consciência e guardadas 

pela memória e objetivamente conservadas pela cultura. (2001, p. 44).  

 

Esta é uma posição filosófica sobre o ser humano que, como ele mesmo diz é 

diversa de posições essencialistas metafísicas e também de posições essencialistas 

naturalistas, como afirma à mesma página da mesma obra. Ao contrário dessas posições ele 

defende que o ser humano se faz nas relações que estabelece com a natureza e com os 

demais seres humanos e com as produções simbólicas resultantes de atividades de sua 

consciência. Estas últimas, por sua vez, são também produto de intercâmbios com outras 

consciências gerando assim a denominada produção cultural simbólica. Na citação acima o 

autor diz de três esferas de ações ou de produções dos humanos que, ao mesmo tempo em 

que são por eles realizadas, os realizam como humanos. Daí ele dizer que a existência 

humana é mediada por estas práticas ou esferas de ação. Este ―agir humano se efetiva numa 

tríplice dimensão.‖ (idem, p. 47). Ele assim as explicita: a dimensão da prática produtiva, a 

dimensão da prática social e a dimensão da prática simbolizadora. O autor demora-se em 

descrevê-las e analisá-las nas páginas 47 a 65 de Educação, sujeito e história (2001). Aí fica 

claro, deste ponto de vista, que nas relações que estabelecem com a natureza e entre si 

(relações de transformação) os seres humanos se produzem e produzem, ao mesmo tempo, o 

T  
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seu modo de vida, a própria sociedade. Não só: eles interferem no próprio funcionamento da 

natureza, modificando-a. Eles produzem cultura, âmbito no qual se cultivam como humanos.  

No âmbito da cultura, tomada em seu sentido amplo, os seres humanos produzem 

cultura simbólica. Produzem bens simbólicos. Os bens simbólicos são, também, como todas 

as produções culturais, produtores da humanidade dos humanos. Sem esta produção e sem o 

acesso aos bens simbólicos produzidos em cada cultura, ou com acesso restrito a eles, os 

seres humanos não se desenvolvem completamente.  

Ernst Cassirer, em Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura 

humana (1994) ao buscar elementos para uma compreensão do ser humano, afirma não se 

poder reduzir este ser aos seus aspectos biológicos. Ele indica o simbólico como um aspecto 

diferenciado e diferenciador do humano. Há no ser humano algo mais: ―No entanto, no 

mundo humano encontramos uma característica nova que parece ser a marca distintiva da 

vida humana‖. (CASSIRER, 1994, p. 47).  Esta marca distintiva ele a aponta como sendo o 

seu sistema simbólico. Cassirer toma de empréstimo ideias de um biólogo (Johannes Von 

Uexküll) que diz ser comum a todos os animais a presença de dois sistemas: o sistema 

receptor (através do qual são recebidos estímulos externos) e o sistema efetuador (pelo qual 

os animais reagem aos estímulos). Ambos estão entrelaçados. No caso do animal humano, 

diz Cassirer o que o caracteriza como diverso dos demais é o sistema simbólico. ―Entre o 

sistema receptor e o efetuador, que são encontrados em todas as espécies animais, 

observamos no homem um terceiro elo que podemos descrever como o sistema simbólico‖. 

(idem, p. 47. Itálicos no original). Isso modifica a realidade ou a condição humana. Os seres 

humanos não se relacionam com a realidade com respostas diretas e imediatas, mas o fazem 

através de mediações simbólicas.  

Não estando mais num universo meramente físico, o homem vive em um 

universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes 

desse universo. São os variados fios que tecem a rede simbólica, o 

emaranhado da experiência humana. Todo o progresso humano em 

experiência e pensamento é refinado por esta rede, e a fortalece. O homem 

não pode mais confrontar-se com a realidade imediatamente; não pode vê-

la, por assim dizer, frente a frente. (CASSIRER, 1994, p. 48).  

 

Faz parte, pois, da realidade humana, de acordo com este autor, o simbólico que 

tem nela um grande peso como aspecto necessário de sua realização. Uma necessidade que, 
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como as que estão presentes nos aspectos físicos e sociais, podem trazer problemas ao 

homem. Isso, porém, não o dispensa de se haver com ela. O simbólico é uma necessidade 

humana por fazer parte de sua natureza, assim como o físico e o social. Pois, o homem 

―envolveu-se de tal modo em formas linguísticas, imagens artísticas, símbolos míticos ou 

ritos religiosos que não consegue ver ou conhecer coisa alguma a não ser pela interposição 

desse meio artificial‖. (idem, p. 48-49). Esta é a sua realidade na qual ele ―não vive em um 

mundo de fatos nus e crus, ou segundo suas necessidades e desejos imediatos‖. (idem, p. 

49). Vive, também, num mundo de símbolos por ele criados na esfera do que Severino 

denomina de prática simbolizadora.  

Para efeito desta pesquisa, serão utilizadas ideias de Severino a respeito desta 

prática simbolizadora e far-se-á uso de suas ideias para definir, somadas a ideias de Edgar 

Morin, categorias para analisar os dados obtidos junto aos usuários dos CEUs relativos ao 

seu acesso aos bens culturais ali oferecidos e à compreensão deles a respeito da importância 

deste acesso.  

De acordo com Severino as três esferas de práticas mencionadas (a produtiva, a 

social e a simbólica) estão intimamente ligadas entre si, uma influenciando a outra e mesmo 

determinando-se reciprocamente. Neste sentido diz ele: 

[...] as atividades produtivas, técnicas e econômicas relacionadas ao 

universo do trabalho não se exaurem na sua pragmaticidade. Além de 

pressuporem um projeto, elas carregam um sentido valorativo, envolvendo 

toda a sensibilidade humana. De igual modo, as práticas sociais e políticas 

são atravessadas por significações valorativas, ainda que sob a forma de 

ideologia. (2001, p. 62).  

 

Ou seja, a prática simbolizadora faz parte do agir humano necessariamente e dá a 

ele direções e significações. Sem ela o agir humano fica empobrecido. Deixa de ser um agir 

autenticamente humano. Na verdade, não é possível agir humano sem significações 

produzidas pela prática simbólica. O que pode haver são práticas produtivas e sociais 

empobrecidas pela pobreza das produções simbólicas.  

Aí reside um desafio para a educação: auxiliar pessoas a serem produtoras de 

cultura simbólica tanto aprendendo a realizá-las, quanto sendo ajudadas a terem acesso aos 

mais diversos bens culturais. Este acesso pode estimular uma fruição desses bens cada vez 
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mais sofisticada, e também estimular sua produção cada vez mais refinada. O ser humano 

―produz bens simbólicos e deles usufrui, relacionando-se com eles e criando uma trama 

mediante a qual exerce também sua atividade prática‖ (SEVERINO, 2001, p. 59).  

São múltiplos os bens simbólicos produzidos pela humanidade. Dentre eles citam-

se os conhecimentos (filosóficos, científicos, míticos, religiosos, artísticos, os do senso 

comum), os valores, as várias manifestações artísticas como as artes plásticas (pintura, 

escultura, arquitetura), as literária em prosa e poesia, as musicais, as cênicas e também os 

rituais, o folclore, etc.. ―Mediante os produtos simbólicos, que expressam concretamente 

essa vivência (dos valores éticos, estéticos e culturais), cria-se a cultura: a linguagem, arte, 

religião, ciência, filosofia, direito, política, formas de comunicação, etc..‖ (SEVERINO, 

2001, p. 62). É na cultura, tomada genericamente como o conjunto de tudo o que é 

produzido pelos seres humanos que cada um se cultiva. Cultura diz respeito a cultivo. Os 

seres humanos são cultivados numa cultura e este cultivo se amplia quando há abertura para 

outros elementos culturais de outras sociedades. Isto é, quando há de fato um câmbio 

cultural, ou intercâmbio cultural, uma troca de elementos culturais entre povos. Denomina-

se a isso interculturalidade.  

De qualquer maneira, não há seres humanos desprovidos de cultura ou podendo 

existir como humanos fora de ambientes culturais. Morin reporta-se a isso em O Método 5: a 

humanidade da humanidade (2007, p. 35) quando afirma que o ―o primeiro capital humano 

é a cultura. O ser humano, sem ela, seria um primata do mais baixo escalão.‖ No interior 

desta ambiência cultural mais ampla aninham-se as produções simbólicas tais quais as 

relacionadas por Severino. É neste ninho que os humanos também se desenvolvem, a par dos 

ninhos da natureza e das organizações sociais e políticas. Nessas relações ocorre o processo 

de formação das pessoas. Para Severino a formação é o desenvolvimento das pessoas como 

―pessoas humanas‖: Para ele, ―nós nos formamos quando nós nos damos conta do sentido de 

nossa existência, quando tomamos consciência do que viemos fazer no planeta, do porque 

vivemos‖. (2002, p. 185) Esta tomada de consciência é o que ele denomina de dimensão 

subjetiva que exige o desenvolvimento de sensibilidades que a constituem: a sensibilidade 

epistêmica, a sensibilidade aos valores morais (consciência ética), a sensibilidade aos 

valores estéticos (consciência estética) e a sensibilidade aos valores políticos (consciência 

social). 
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É toda esta esfera do exercício da dimensão subjetiva da pessoa que nos 

torna efetivamente humanos. Não bastam a integridade física, biológica, o 

bom funcionamento orgânico, as forças instintivas para uma adequada 

condução da vida humana. Sem a vivência subjetiva continuamos como 

qualquer outro ser vivo puramente natural, regido por leis pré-determinadas, 

vale dizer, sem possibilidades de escolhas, sem flexibilidade no 

comportamento. (SEVERINO, 2002, p. 185).    

 

Para esse autor, é no espaço desta subjetividade que se dão as produções dos bens 

simbólicos que nos orientam e nos oferecem significações para todo tipo de agir. Os bens 

simbólicos produzidos pelas subjetividades, manifestados no convívio social, nele 

expressados, objetivam-se como acervo cultural de todos e se tornam caminhos de 

realização humana para todos.  

Morin (2005) acrescenta a afetividade como elemento presente na subjetividade e 

que revela a humanidade do homem em suas características não apenas racionais (sapiens) 

mas, também, emocionais que ele coloca na dimensão a que denomina de demens. 

Esta vivência subjetiva não se dá, porém, descolada das circunstâncias histórico-

sociais, como também destaca Morin (2007, p.78): o ―sujeito surge para o mundo 

integrando-se na intersubjetividade, no seu meio de existência, sem o qual perece.‖ Ele diz, 

aí, de estruturação do sujeito mediada por outros sujeitos, entendendo que a constituição do 

indivíduo/sujeito só ocorre na relação pessoa/pessoa: ―cada vida autônoma é possuída no 

interior e no exterior por outras vidas‖ (MORIN, 2005, p. 442). Nesse movimento a cultura 

permeia o contato e o convívio, inserindo a tradição e também constituindo o 

indivíduo/sujeito, por intermédio, principalmente da linguagem, segundo ele, veículo 

privilegiado de tantos bens culturais.   

O humano é formado nestas relações. Os seres humanos são formados e formam-se 

aí. A formação é um processo contínuo num devir que não termina nunca. No processo de 

formação humana, as esferas da prática produtiva, da prática social e da prática 

simbolizadora estão imbricadas sem estarem atreladas mecanicamente entre si.    

Na obra O Método 5: a humanidade da humanidade; a identidade humana, Morin 

(2007) expressa suas preocupações e seu pensamento a respeito do ser humano. Ele o faz em 

outras obras também. Diz ele que ―permanecemos um mistério para nós mesmos‖ (idem, p. 

16) citando uma frase de Pascal. Afirma que, para enfrentar este mistério, não nos bastam 
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ciências desligadas umas das outras, ainda que aprofundem estudos especializados sobre 

aspectos importantes do humano. Nem é suficiente a reflexão filosófica, pois ela deve 

dialogar com as ciências e com as artes. (cf. MORIN, 2007, p. 17). Com relação ao diálogo 

com as artes propõe que sejam integrados os saberes que advêm delas, pois, ―a literatura, a 

poesia e as artes não são apenas meios de expressão estética, mas também meios de 

conhecimento‖ (idem, p. 17). Ele expõe suas ideias sobre o ser humano em várias obras, 

como afirmado acima. Em uma delas, Os sete saberes necessários à educação do futuro. 

(2000), ele diz:  

O humano é um ser a um só tempo plenamente biológico e plenamente 

cultural, que traz em si a unidualidade original. É super e hipervivente: 

desenvolveu de modo surpreendente as potencialidades da vida.  

Exprime de maneira hipertrofiada as qualidades egocêntricas e altruístas  

do indivíduo, alcança paroxismos de vida em êxtases e na embriaguês, 

ferve de ardores orgiásticos e orgásmicos, e é nesta hipervitalidade que o 

Homo Sapiens é também o Homo Demens. 

O homem é, portanto, um ser plenamente biológico, mas, se não dispusesse 

plenamente da cultura, seria um primata do mais baixo nível.‖ (2000, p. 52) 

 

Logo em seguida ele afirma: ―O homem somente se realiza plenamente como ser 

humano pela cultura e na cultura‖. (2000, p. 52). Sobre cultura ele diz:  

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, normas, 

proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de 

geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência 

da sociedade e mantém a complexidade psicológica e social. (MORIN, 

2000, p. 56). 

 

Ele também aponta que o ser humano é um ser complexo, isto é, com múltiplas 

características que são antagônicas ou contrárias entre si e, ao mesmo tempo, são 

complementares. Fazem parte necessária da constituição humana. Nas suas palavras: 

Somos seres infantis, neuróticos, delirantes e também racionais. Tudo isso 

constitui o estofo propriamente humano. O ser humano é um ser racional e 

irracional, capaz de medida e de desmedida; sujeito de afetividade intensa e 

instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também conhecer com objetividade; é 

sério e calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio, 

extático; é um ser de violência e de ternura, de amor e de ódio; é um ser 

invadido pelo imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da 



 
 

77 

 

morte, mas que não pode crer nela; que secreta o mito e a magia, mas 

também a ciência e a filosofia; que é possuído pelos deuses e pelas ideias, 

mas que duvida dos deuses e critica as ideias; nutre-se dos conhecimentos 

comprovados, mas também de ilusões e de quimeras. (idem, p. 59) 

 

Daí dizer Morin que o ser humano é Sapiens/demens, uma dupla de características 

contrárias ou antagônicas (e também complementares) e mais outras, também contrárias e 

complementares, que ele aponta dizendo:  

O século XXI deverá abandonar a visão unilateral que define o ser humano 

pela racionalidade (Homo sapiens), pela técnica (Homo faber), pelas 

atividades utilitárias (Homo economicus), pelas necessidades obrigatórias 

(Homo prosaicus). O ser humano é complexo e traz em si, de modo 

bipolarizado, caracteres antagonistas: 

Sapiens e demens (sábio e louco)                           

Faber e ludens  (trabalhador e lúdico) 

Empiricus e imaginarius (empírico e imaginário) 

economicus e consumans (econômico e consumista) 

prosaicus e poeticus (prosaico e poético).  (idem, p. 58)  

 

 

Nesse contexto de entendimento do ser humano e daquilo que o constitui é que se 

pode entender o que diz Morin a respeito de um aspecto importante da cultura simbólica na 

qual os seres humanos também se cultivam. Assim como Severino, Morin aponta como 

elementos constituidores do humano, o faber, por exemplo, que diz respeito ao aspecto do 

trabalho, ou à esfera produtiva na qual os homens se constituem.  

Ele aponta também o aspecto poéticus que diz respeito à esfera da cultura simbólica 

e mais precisamente, ao tratar deste aspecto, Morin o insere na sua abordagem relativa ao 

estado estético de modo geral. Neste ele engloba de maneira mais abrangente a produção 

simbólica do humano, ou grande parte dela. Morin não deixa também de insistir no papel da 

sociabilidade na construção do ser humano, como ele faz, extensamente, em grande parte da 

obra O Método 5: a humanidade da humanidade (2007). Nesta mesma obra Morin dedica 

várias páginas (2007, p. 132-141) ao estado estético das quais são apresentadas algumas 

ideias que são julgadas pertinentes para as análises aqui propostas relativas à oferta de 

acesso aos bens culturais simbólicos por parte dos CEUs e relativas ao que pensam os 

usuários destes equipamentos.  
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Inicialmente é importante registrar sua concepção de estética:  

A estética é concebida aqui não somente como uma característica própria das 

obras de arte, mas a partir do sentido original do termo, aisthètikos, de 

aisthanesthai, "sentir". Trata-se de uma emoção, uma sensação de beleza, de 

admiração, de verdade e, no paroxismo, de sublime; aparece não somente 

nos espetáculos ou nas artes, entre os quais, evidentemente, a música, o 

canto, a dança, mas também nos odores, perfumes, gostos dos alimentos ou 

das bebidas; origina-se no espetáculo da natureza, no encantamento diante 

do oceano, da montanha, do nascer do sol. Pode vir mesmo de obras sem 

qualquer finalidade estética inicial, como os antigos moinhos de vento ou as 

antigas locomotivas a carvão. (2007, p. 132). 

 

Os seres humanos são seres estéticos no sentido apresentado por Morin: são seres 

que se sensibilizam da forma como ele descreve em relação a tudo que encontram no 

ambiente do qual fazer parte. Em especial sensibilizam-se por certas coisas como as que ele 

menciona: os espetáculos, as artes, dentre elas a música, o canto, a dança. Sensibilizam-se, 

também, com os odores, perfumes, gostos dos alimentos ou das bebidas e, ainda, com o 

espetáculo da natureza, com o encantamento diante do oceano, da montanha, do nascer do 

sol. Esta é uma realidade: a realidade estética do humano, ou seja, a realidade da sua 

capacidade de sensibilizar-se que é descrita, por Morin, com várias palavras como: 

encantamento, felicidade, graça, emoção, gozo, felicidade. São sentimentos que se 

experimentam e que geram determinados resultados ditos gratuitos porque sem finalidades 

utilitárias. Eles são gozados ou fruídos por si mesmos: ―A estética e o lúdico têm em comum 

o fato de terem a sua própria finalidade, inclusive quando comportam finalidades utilitárias‖. 

O utilitário, no caso do gozo, se há, fica em segundo plano. Não gozamos a beleza do mar ou 

das flores a não ser pelo próprio gozo.  

Morin até entende que certas manifestações estéticas como máscaras, pinturas nos 

corpos, danças em ocasiões de colheitas podem estar atreladas a interesses como os 

religiosos ou míticos. Mas, diz ele, estas manifestações provocam a sensibilidade, ou o 

estado estético, independentemente dos interesses originários pelos quais foram produzidos. 

Daí ele se perguntar: ―Certo, os afrescos de Chauvet e de Lascaux devem ser compreendidos 

em suas finalidades mágicas e os afrescos das capelas Scrovegni e Sistina, em suas 

finalidades religiosas. Mas, por que gerações laicas sucessivas admiram esteticamente, fora 

de qualquer fé, os afrescos pré-históricos e os de Giotto e de Michelângelo?‖ (idem, p. 134). 
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Sua posição é de que, independentemente de finalidades práticas, as obras de arte são canais 

de sensibilização e atingem nosso âmago por elas mesmas: ―... tudo o que remete à estética 

penetra em nossas almas, em nossas mentes, em nossas vidas. (Romances, filmes, 

revelaram-me as minhas próprias verdades e apaixonaram o adolescente que fui)‖. (MORIN, 

2007, p. 135).   

Faz parte do humano, emocionar-se, deixar-se afetar por diversos elementos e 

situações em sua existência e, não só, é uma necessidade humana a busca do enlevo das 

emoções. Pois, 

Em todos esses casos, a estética, como o lúdico, retira-nos do estado 

prosaico, racional — utilitário, para nos colocar em transe, tanto em 

ressonância, empatia, harmonia, quanto em fervor, comunhão, exaltação. 

Coloca-nos em estado de graça, em que nosso ser e o mundo são mutua-

mente transfigurados, que podemos chamar de estado. (MORIN, 2007
 
a, 

p.135)  

 

Assim, a poesia e todas as demais manifestações da sensibilidade humana são 

necessidades vitais, assim como a prosa e as produções do faber. Tudo é constitutivo do 

humano. Também o estado poético que não deve ser considerado como algo excêntrico ou 

apenas algo a produzir efeitos acidentais nas pessoas.  

O estado poético não pode ser considerado como um epifenômeno, uma 

superestrutura, um divertimento da verdadeira vida humana. É ao contrário, 

um estado pelo qual nos sentimos na ―verdadeira vida‖. Rimbaud exprimiu 

a consciência de que, no mundo da prosa, ―a verdadeira vida está ausente‖. 

Realmente, a verdadeira vida é poética. (...) A poesia não é somente nem 

principalmente viver de gozo, mas ela nos faz ter acesso ao gozo de viver. 

(MORIN, 2007, p. 139). 

 

A necessidade humana do jogo, do lúdico, do prazer, enfim dos momentos de luz e 

alegria são diárias, e não são apenas porque precisamos delas para nos divertirmos e sairmos 

da realidade, mas principalmente porque a partir dessas atividades lúdicas nos relacionamos 

melhor com o outro, nos sentimos mais plenos, como dizem nos ditos populares: sentem-se 

mais perto de Deus, seja ele qual for. 
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Na presente pesquisa, o que nos interessa mais a fundo são as possíveis relações 

entre a estética e a constituição complexa do ser humano, quando a partir da fruição dos 

bens culturais o homem transita entre o estado prosaico e o estado poético. 

O homem no estado prosaico está envolvido nas atividades rotineiras do dia-a-dia, 

comer, beber, dormir, trabalhar, andar, falar, satisfazer as necessidades básicas, sem pensar 

em nada disso, apenas operando mecanicamente as tarefas e obrigações, sem análise ou 

reflexão e muitas das vezes sem prazer.  

Já o homem no estado poético ―purga a ansiedade, a preocupação, a 

mediocridade, a banalidade. Transfigura o real. (MORIN, 2007, p. 138) 

A cultura ou a fruição dos bens culturais como: cinema, teatro, música, livros, em 

geral está ligada também ao lazer, ao momento de recreação, de distração, de ―fuga‖ do 

mundo real para a ida a um mundo de sonhos e realizações, mesmo que sejam sonhos 

impossíveis.  

Quando vamos ao cinema é para relaxar ou viver a vida do protagonista do filme; 

ou ainda quando ouvimos uma música, estamos tentando liberar nossa mente de aspectos da 

vida diária, como: falta de dinheiro, falta de amor, as nossas necessidades humanas básicas.  

Nessa relação entre o mundo prosaico e o poético está a busca por entender, aceitar e 

construir sentidos. ―O estado poético dá-nos o sentimento de superar os nossos próprios 

limites, de sermos capazes de comungar com o que nos ultrapassa.” (2007, p. 138.) 

Não se deve entender o estado prosaico e o estado poético como estanques, um 

divisor de águas em que um elimina ou anula o outro; existe entre eles uma coexistência ou 

alternância necessária, entre o estado prosaico e o estado poético, muito mais 

complementares que excludentes. 

Vamos imaginar que não tenhamos mais as alegrias advindas do estado estético, 

seríamos transformados em robôs, pois o sentimento seria aniquilado, a graça de uma piada 

seria retirada e ficariam em seu lugar somente as frases sérias, os momentos exatos, 

contados pelas ciências exatas, sem nenhuma cor, sem nenhum brilho para alegrar a rotina 

diária dos desencontros. 
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Viver assim seria viver sem graça, sem esperanças, sem expectativa de futuro, o 

que poderia levar à não sobrevivência, pois o humano enfrentaria uma grande depressão, 

sendo necessários outros meios para se atingir esse êxtase.  

Quando estamos num show de música em que todos ali estão em comunhão para 

assistir ao espetáculo, essa união leva a um sentimento de pertencimento que enleva e nos 

eleva a um sublime, onde as diferenças diminuem, as dores minimizam, as necessidades 

ficam adiadas, sobrando somente o gozo e o êxtase.  

Esses momentos proporcionados pelas artes em geral são instantes que nos fazem 

esquecer do nosso ser humano material e nos levar para as asas do sonho, do irreal do 

impossível que queremos ser possível.  Pode-se dizer que nesse momento nos encontramos 

com nossa alma humana, nos vemos como algo mais além da matéria, e a partir disso 

podemos ver o outro com mais amorosidade e mais respeito. 

Segundo Morin, 

A estética torna-nos melhores, mais sensíveis, compreensivos. 

Despertamos para o sentimento humano da compaixão pelo afligido, tão 

ausente da vida cotidiana, inclusive por infortúnios reais tão próximos de 

nós. Temos piedade do vagabundo por quem sentimos desgosto fora da 

ficção. Paramos de reduzir o gângster, o assassino, o Macbeth a seus traços 

criminais e compreendemos a complexidade humana. (2007, p. 147). 

 

Esses momentos de prazer e enlevo podem fazer com que o homem seja mais 

solidário, mais compreensivo para com as mazelas de seu irmão, confraternizando-se e 

aprendendo a dividir, quer seja dividir bens econômicos, quer seja dividir suas alegrias e 

boas palavras, suas emanações de amor e de bondade.  

Em A Cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (2002), 

Morin reforça a importância que dá ao romance e ao filme: 

São o romance e o filme que põem à mostra as relações do ser humano com 

o outro, com a sociedade, com o mundo. O romance do século XIX e o 

cinema do século XX transportam-nos para dentro da História e pelos 

continentes, para dentro das guerras e da paz. E o milagre do romance, como 

de um grande filme, é revelar a universalidade da condição humana, ao 

mergulhar na singularidade dos destinos individuais localizados no tempo e 

no espaço. (2002, p. 43) 
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Em relação ao cinema, Morin em Amor, Poesia, Sabedoria (2008) comenta sobre a 

insensibilidade do homem moderno que caminha alheio aos sofrimentos dos outros, mas que 

é levado a comover-se, ao assistir a um filme. Ele aponta que a projeção e a identificação 

com os sofrimentos alheios, despertadas pela arte do cinema, podem fomentar sentimentos 

de solidariedade.  

Nos filmes noirs, ditos de gangsters, há uma mensagem filosófica que passa 

despercebida. Vemos nela com efeito, seres vivendo no crime, na droga, que 

podem se amar, ter amizades e que possuem seu código de honra. 

Descobrimos nesses seres monstruosos uma humanidade. (2008, p. 62) 

 

Há, nesses processos de projeção e de identificação e também nos processos de 

transferência, algo importante na vida das pessoas. Morin agrupa estes três processos sob a 

denominação comum de ―complexos imaginários‖ e afirma que as atividades imaginárias 

são fundamentais e têm merecido estudos especializados devido a essa importância. Nas 

suas palavras:  

Elas irrigam a vida afetiva e infiltram-se, em todos os sentidos, no seio da 

vida prática. A dialética do real e do imaginário é um dado humano 

fundamental. Daí o enorme interesse pelo estudo do complexo imaginário 

(P.I.T. – Projeção, Identificação e Transferência) enquanto tal. (MORIN, 

in: PENA-VEGA; ALMEIDA; PETRAGLIA, 2008, p. 91). 

 

Elas irrigam a vida afetiva e se infiltram na vida prática, poderíamos dizer, para o 

bem e para o mal. O fato, porém, é que eles estão aí e fazem parte da constituição do 

humano. Sem eles, parece, a realidade humana deixa de ser esta realidade da qual todos 

fazemos parte. ―A dialética das relações prática-imaginário é, por conseguinte, o tecido 

fundamental de nosso universo, de nossa realidade humana. Não á apenas o trabalho 

humano, mas também os processos imaginários que dão densidade e corpo ao nosso 

mundo‖. (MORIN, in: PENA-VEGA; ALMEIDA; PETRAGLIA, 2008, p. 102). 

Ora, o acesso aos bens culturais e em especial aos bens culturais simbólicos como o 

teatro, a cinema, a literatura, as músicas e outros, pode enriquecer este aspecto da realidade 

humana que é a dos complexos imaginários. Os CEUs têm ou podem ter um papel 
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importante nisso e este papel é, de certa maneira, percebido pela população que participa dos 

momentos nos quais estes bens são oferecidos.  

Assume-se aqui que é fundamental as pessoas terem acesso às produções artísticas 

de modo geral. Este acesso pode contribuir para a sua constituição humana mais completa. 

Sem elas, os humanos ficam empobrecidos em sua humanidade. Morin, ao se referir ao 

estado poético, um dentre os estados estéticos, mas cabendo o que ele diz a todos eles, assim 

se expressa:  

Vivemos o estado prosaico, em situação utilitária e funcional, nas 

atividades destinadas à sobrevivência, a ganhar a vida, no trabalho 

submetido, monótono, fragmentado, na ausência e no recalcamento da 

afetividade. 

O estado poético é um estado de emoção, de afetividade, realmente um 

estado de espírito. Alcançamos, a partir de um certo limite de intensidade 

na participação, a excitação, o prazer. Esse estado pode ser alcançado na 

relação com o outro, na relação comunitária, na relação imaginária ou 

estética. (MORIN, 2007, p. 136) 

 

Esta afirmação reforça o já dito até aqui quanto à necessidade da fruição de bens 

culturais simbólicos como os mencionados por Morin e outros além destes. A proposta dos 

CEUs contempla a oferta destes bens. Talvez porque alguém tenha pensado algo parecido 

com o que pensou Morin ao denunciar o primado do prosaico em nossa sociedade e indicar a 

reação inevitável da busca pelo estético quando diz: 

A prosa da nossa civilização, o primado do econômico, a invasão do tempo 

cronometrado em detrimento do tempo natural, o aumento da pressão das 

cadeias tecnoburocráticas sobre um mundo fragmentado, compartimentado, 

atomizado, monetarizado e, recentemente, o desabamento das grandes 

esperanças poéticas de mudar de vida, seguido pela explosão discursiva da 

prosa do liberalismo econômico triunfante (será morto por sua prosa), tudo 

isso estimula, por efeito contrário, as resistências poéticas na sociedade 

civil, com, cada vez mais, a necessidade de aventuras, de música por meio 

de aparelhos de rádio, fitas, Cds, shows, bailes, festas, raves, detonação. É, 

segundo a expressão de Michel Maffesoli, o retorno de Dionisos.  Quanto 

mais a prosa invade a vida, mais a poesia reage. (MORIN, 2007, p. 139) 

 

Os CEUs podem ser um espaço para o bom retorno de Dionisos? Será que se pode 

identificar na fala dos usuários dos CEUs este sentimento de que eles necessitam de 
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caminhos para acesso aos bens culturais simbólicos? O que eles pensam a respeito das 

ofertas dos CEUs? Será que eles percebem aquilo que Morin diz ao afirmar ―que uma vida 

totalmente racional, técnica e utilitária seria não apenas demente, mas inconcebível? (Idem, 

p. 141). E Morin acrescenta: ―O ser humano não vive só de racionalidade e de instrumentos‖ 

(idem), pois, como ele mesmo afirma, ―através da trilogia do espírito, da afetividade, do anel 

que liga e opõe racionalidade, afetividade, imaginário, mito, estética, lúdico, despesa, o ser 

humano vive sua vida de alternância de prosa e de poesia, em que a privação de poesia é tão 

fatal quanto a privação de pão‖. (idem, p. 141). Fala esta já apontada na música dos Titãs 

(Comida, de 1987) onde dizem: ―A gente não quer só comida/A gente quer comida, diversão 

e arte‖. E ao final da letra da música reforçam o que foi dito acima sobre a necessidade dos 

bens culturais para a integralidade do ser humano: ―A gente quer inteiro e não pela metade.‖  

Dentre os bens culturais ofertados pelo CEU – Centro Educacional Unificado estão: 

o teatro, a dança e a música, sendo que esses bens não são apenas ofertados para a 

apreciação, mas também para a participação como seus atores. Dessa forma, os usuários 

participam de aulas de dança, música e teatro, além de assistir a espetáculos variados. 

Essa prática de ser não somente expectador, mas também autor ou ator desses bens 

culturais pode contribuir para uma mudança de visão do mundo e do outro humano, visto 

que a apropriação da cultura pode fazer-nos aceitar a realidade de uma maneira menos 

angustiante. 

Tendo a pesquisadora participado da gestão de dois CEUS chamou sua atenção a 

busca interessada pelos bens culturais simbólicos por parte das pessoas das duas 

comunidades nas quais estes CEUS estavam inseridos. Em reuniões com outros 

coordenadores de outros CEUs pudemos constatar que a busca era a mesma. Daí algumas 

perguntas como a seguinte: por que as pessoas buscam estes bens? Como elas os pensam 

para suas vidas? A partir dessas inquietações buscamos entendimentos a respeito da 

importância da produção e da fruição de bens simbólicos. As ideias de Severino e de Morin 

e um pouco as de Cassirer nos ajudaram. Com base nelas e à luz do entendimento 

possibilitado por sua análise, foram pensadas as categorias a seguir mencionadas, ponto de 

partida para análise dos dados colhidos junto aos usuários dos dois CEUs mencionados: 

1. Acesso aos bens culturais no CEU. 

2. Demanda por bens culturais pelos usuários. 
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3. Reconhecimento, pelos usuários, de benefícios dos bens  

4. Importância do acesso aos bens culturais simbólicos, segundo os usuários. 

  

Os dados colhidos junto aos usuários mencionados e a análise deles constam no 

capítulo  seguinte. 
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CAPÍTULO 3 

O QUE PENSAM OS USUÁRIOS DOS DOIS CEUS 

             

  

 

onforme foi dito na Introdução, num primeiro momento foi  

feita uma pesquisa documental para a busca de informações 

relativas ao Projeto dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e relativas aos dois CEUs 

objeto deste estudo, cujos resultados constam no Capítulo Primeiro. Foi feita também uma 

pesquisa bibliográfica cujos resultados constam no Capítulo 2. E foi feita, ainda uma 

pesquisa junto a 40 usuários voluntários de cada um dos CEUs mencionados com o objetivo 

de saber o que eles pensam sobre o acesso aos bens culturais oferecidos em especial sobre a 

a importância desse acesso para suas vidas.  

              A pesquisa junto aos usuários foi feita utilizando-se questionários cuja reprodução 

segue abaixo e consta também no anexo desse trabalho: 

NOME TELEFONE -  QUANTAS VEZES 
PARTICIPOU NESTE 

ANO? ATIVIDADES CULTURAIS 

 
PERGUNTA 1. 
 
 
 
 
 
DESTAS 
ATIVIDADES 
CULTURAIS, DE 
QUAIS VOCÊ 
PARTICIPA? 

Apresentação de teatro     

Oficina de Teatro     

Apresentação de música     

Oficina de Música     

Show musical     
Dança do Ventre     
Jazz Contemporâneo      
Street Dance      
Zouk     
Dança de Salão e Gafieira     
Dança Cigana      
Samba-Rock      
Projeto Guri Santa Marcelina     
Aula de teatro vocacional     
Aula de música vocacional     
Aula de dança vocacional     

      

      

 
 
 
 

 

 1 

C 
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PERGUNTA 2. 
 
Ao participar dessas atividades culturais, qual ou quais delas 
você acha que foram mais importantes para a sua vida? 

2 

3 

  

  

 
PERGUNTA 3. 

 
A sua participação nessas atividades MUDOU A SUA VIDA? 
Como? 

  

  

  

 
PERGUNTA 4. 

 
Que atividades culturais você gostaria que tivesse além das 
ofertadas pelo CEU? 

  

  

  

 
PERGUNTA 5. 
 
Participar de atividades culturais é importante para você? Por 
quê? 

  

  

  

Anexo 1 – Questionário aplicado junto aos usuários de dois CEUs 

Foram abordados quarenta usuários das atividades culturais de cada CEU de 

maneira aleatória. Todos voluntários. As perguntas foram feitas em dias, horários e 

momentos de atividades diferentes, evitando assim que houvesse apenas um tipo de 

atividade sendo realizada no momento da pesquisa, o que poderia comprometer o resultado; 

além disso a coleta de dados foi feita por uma assistente de pesquisa, tendo em vista que a 

pesquisadora tem um vínculo de conhecimento muito próximo com as atividades e pessoas 

dos dois CEUs. 

A partir dos estudos feitos relativos ao Projeto e organização dos CEUs, bem como 

dos relativos ao referencial teórico foram definidas como categorias de análise as seguintes: 

Acesso aos bens culturais no CEU; Importância do acesso aos bens culturais simbólicos, 

segundo os usuários; Reconhecimento, pelos usuários, de benefícios dos bens culturais; 

Demanda de bens culturais pelos usuários. 

A seguir, ao mesmo tempo em que são apresentadas as respostas dos usuários, já 

tabuladas de acordo com as categorias de análise, é feita a análise delas. Optou-se por 

apresentar em seguida os dados relativos à primeira categoria (acesso aos bens culturais) e 

os dados relativos à quarta categoria (demanda de bens culturais pelos usuários) porque se 

constatou proximidade entre ambas ao se proceder à análise.  
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CATEGORIA 1 - Acesso aos bens culturais no CEU.   

Em relação à pergunta 1, Destas atividades culturais, de quais você participa?, as 

respostas obtidas junto aos usuários dos dois CEUs foram muito semelhantes, sendo que os 

itens ―show musical‖e ―apresentação de teatro‖ foram os mais citados.  

Esses dados podem ser melhor visualizados nos gráficos 27 e 28 a seguir: 

 

 Gráfico 27 – Destas atividades culturais de quais você participa – CEU Casa Blanca 

 

 

Gráfico 28 – Destas atividades culturais de quais você participa – CEU Feitiço da Vila 

A quantidade de participações desses usuários mostra que os dois CEUs não apenas 

têm ofertado acesso aos bens culturais mencionados, mas também que têm tido resposta 

positiva da população a esta oferta. Esta resposta complementa-se ao compilar e a analisar as 

respostas da pergunta 2 ―Ao participar dessas atividades culturais, qual ou quais delas você 

acha que foram mais importantes para a sua vida?”. Há coerência entre os indicadores 
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DESTAS 
ATIVIDADES 
CULTURAIS, 

DE QUAIS 
VOCÊ 

PARTICIPA?; 
APRESENTA… 

DESTAS 
ATIVIDADES 
CULTURAIS, 

DE QUAIS 
VOCÊ 

PARTICIPA?; 
ARTESANAT… 
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constantes nas respostas à primeira pergunta e as respostas dadas à segunda.  A parcela 

maior respondeu (na pergunta 1) que frequentam mais os shows musicais e as peças de 

teatro e essas também foram as atividades (na pergunta 2) consideradas mais importantes 

pelos entrevistados.  

Nas respostas a estas perguntas há dados importantes agrupados, depois de  

analisados, na categoria ―acesso aos bens culturais no CEU‖. A proposta dos CEUs 

contempla como objetivo propiciar à população acesso aos bens culturais. Os entrevistados 

responderam que tiveram acesso a eles, além de apontar que esses bens (em especial os 

shows musicais e as apresentações de teatro) foram, para eles, muito importantes, conforme 

consta nos gráficos 29 e 30. 

 

Gráfico 29 - Ao participar dessas atividades culturais, qual ou quais delas você acha que foram mais 

importantes para a sua vida – CEU Casa Blanca. 
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MÚSICA; 1904ral 

ATIVIDADES 
IMPORTANTES; 

APRESENTAÇÃO DE 
TEATRO; 1904ral 

ATIVIDADES 
IMPORTANTES; 

DANÇA DO VENTRE ; 
1904ral 

ATIVIDADES 
IMPORTANTES; HIP 

HOP; 1904ral 

ATIVIDADES 
IMPORTANTES; JAZZ 
CONTEMPORÂNEO; 

1904ral 

ATIVIDADES 
IMPORTANTES; 

NENHUMA; 1904ral 

ATIVIDADES 
IMPORTANTES; 
PROJETO GURI 
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Gráfico 30 –  Ao participar dessas atividades culturais, qual ou quais delas você acha que foram mais 

importantes para a sua vida – CEU Feitiço da Vila. 

 

CATEGORIA 2 - Demanda por bens culturais pelos usuários. 

Com dito acima, optou-se por apresentar, aqui, os resultados relativos à Pergunta 4: 

(―Que atividades culturais você gostaria que tivesse, além das ofertadas pelo CEU?”) 

porque, numa primeira percepção, houve a impressão de que as respostas não eram 

significativas, visto que a maioria dos entrevistados respondeu que não tem ―nenhuma‖ 

demanda por novas atividades, sendo possível visualizar essas informações na tabela 2 

abaixo: 

 

Nenhuma  54 

Corte E Costura 8 

Manicure 2 

Peças Infantis 2 

Mais salas de ensaio, eventos e atividades para os jovens 1 

Peças de teatro 1 

Aula de circo 1 

Dança aeróbica 1 

Campeonato entre CEUs 1 

Aulas de samba 1 

Taekwondo  1 

 Aula de piano 1 

Espaço Para Skate 1 

Aula De Violão 1 

Dança Contemporânea 1 

 

TABELA 2:  Dados obtidos à pergunta: Que atividades culturais você gostaria que tivesse além das ofertadas pelo CEU? 

 

Entretanto, fazendo um exercício de interpretação desses dados, podemos perceber 

que os usuários têm acesso a diversos e variados bens culturais, usufruem deles, acham-nos 
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importantes e estão satisfeitos com a oferta. Daí, na nossa análise, não haver novas 

demandas. Talvez, também, porque desconheçam a existência de outros bens culturais além 

desses.   

 

CATEGORIA 3 - Reconhecimento, pelos usuários, de benefícios dos bens 

culturais. 

Nessa categoria, foi utilizada a pergunta de número 3: ―A sua participação nessas 

atividades mudou a sua vida? Como? 

Ao indicar o que mudou em suas vidas, os usuários apontaram benefícios que sua 

participação nos bens culturais nos CEUs lhes trouxe como se pode observar nas respostas 

obtidas.  Isso pode ser observado nos excertos de algumas respostas: 

 o que muda é que nesse momento posso extravasar. 

 sou muito feliz por poder participar desses shows. 

 aprendizado e evolução como pessoa. 

 Mudou meu conhecimento,  

 me sinto relaxada após a dança. 

 visão maior de como trabalhar em grupo. 

 só de praticar dança que é uma coisa legal já faz diferença no dia-a-dia. 

 Mudou, fiquei mais flexível,  

 é onde me encontro,  

 Conhecimento, cultura,  

 Mudou para melhor, já estava entrando em depressão e resolvi seguir o 

conselho de uma amiga que me incentivou a participar da dança. 

 Gosto de dançar, então sempre fico feliz;  

 Mudou bastante, essas atividades não é só questão do físico, é ter disciplina, 

auto controle, auto confiança, auto conhecimento. 

 Mudou muito, me sinto melhor. 

 Porque trouxe muito mais conhecimento de cultura, do cotidiano. 

 É no show que eu passo a me libertar, gritar, cantar. 

 ocupa a mente,  

 Me expresso quando danço, amo dançar  

 

Expressões como: relaxada, melhor, me libertar, posso gritar, posso cantar, ser 

flexível, extravasar são interessantes quando pensamos em como os bens culturais 

contribuíram de alguma maneira para a mudança dessas pessoas. Essas palavras, assim 

pinçadas parecem simples, mas quando se pensa na palavra extravasar, ela já remete à ideia 

de transbordamento e de superação. Pode-se entender como ultrapassar seu limite, atingir 
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um outro patamar de comportamento ou de sentimentos, ou poderia significar atingir um 

êxtase ou entrar num estado poético. 

O estado poético é um estado de emoção, de afetividade, realmente um 

estado de espírito. Alcançamos, a partir de um certo limite de intensidade 

na participação, a excitação, o prazer. Esse estado pode ser alcançado na 

relação com o outro, na relação comunitária, na relação imaginária ou 

estética. (MORIN, 2007, p.136) 

Através da participação em eventos artísticos ou teatrais, os usuários disseram sentir-

se mais livres, relaxados, esse estado poético os tirou do estado prosaico, aquele em que 

apenas lidamos com as questões materiais da vida, como alimentação, saúde e subsistência. 

Assim uma das respostas dos entrevistados  ―é onde me encontro‖  pode significar 

algo semelhante à afirmação de Morin  quando diz que o estado poético é aquele em que nos 

sentimos na ―verdadeira vida‖. Essas pessoas através da fruição dos bens culturais ofertados 

pelos CEUs em questão perceberam-se com outro tipo de sentimento, ou de sensibilidade. 

Sentiram-se tocados de alguma maneira pelo êxtase, pelo sublime, pela emoção, palavras 

como feliz, melhor, auto confiança são expressões  desses sentimentos.  

Outras duas palavras dos excertos acima devem ser destacadas, são elas: 

conhecimento e cultura. O conhecimento apontado pelos entrevistados tem o sentido de 

aprender coisas novas, ter acesso a novos conhecimentos.  

Severino afirma que: 

[...]o conhecimento é o esforço do espírito humano para compreender a 

realidade. Essa compreensão se dá mediante uma atribuição de sentido, de 

significação que, por sua vez, ocorre por meio da explicitação de nexos 

entre os objetos e as situações. Tais nexos devem satisfazer a exigências 

intrínsecas da subjetividade ao mesmo tempo que viabilizam alguma 

modalidade de intervenção prática sobre a realidade. O elemento essencial 

dessa subjetividade instauradora de nexos é sua capacidade de ‗duplicar‘ os 

objetos da experiência mediante a simbolização, pela qual os objetos 

perdem a condição de meros dados. Passam a ser mentalmente 

representados, permitindo aos homens lidar com eles no plano simbólico. 

As relações entre esses dados deixam de ser apenas transitivas, ganhando 

uma dimensão simbólica que as torna significativas, capazes de exprimir 

nexos explicativos, instaurar sentidos e articulações, as quais satisfazem as 

exigências da função subjetiva. (2001 p. 19 e 20) 
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Algumas respostas ao apontarem para o fato de o conhecimento ser um fator de 

mudança de vida, podem querer indicar que passaram a compreender melhor sua realidade, 

que tiveram uma possibilidade de atribuir novos significados a suas vidas. Assim respostas 

como: evolução como pessoa, visão maior de como trabalhar em grupo, ampliar meus 

conhecimentos ou ainda maior conhecimento do que se passa no cotidiano podem expressar 

essa ideia.  

Com o acesso aos bens culturais as pessoas podem dar um salto de qualidade 

promovendo para si e para os outros, como diz Morin,  proteção em relação à realidade 

insuportável.   

A cultura, que organiza as relações entre os humanos e o real, inclui na sua 

organização a do compromisso mitológico e religioso, como se a sua 

missão fosse não somente proteger as sociedades do potencial demente do 

ser humano, mas também proteger o ser humano da realidade insuportável. 

(2007, p.144) 

  

Uma realidade insuportável pode tomar várias formas; para alguns pode ser não ter o 

alimento diário, para outros pode ser andar de ônibus, para alguns poucos pode ser não 

poder viajar para o exterior, enfim cada um sabe a dor e a medida do que lhe é insuportável, 

entretanto para todos, sem exceção, o insuportável é aquilo que massacra, exclui, nega, 

machuca etc. Se ao ter acesso aos bens culturais e ao poder usufruí-los, podemos nos 

proteger dessa  horrível realidade. Esses bens simbólicos tornam-se algo positivo quando 

minimizam nossa angústia existencial e facilitam lidar com nossas tragédias, como se 

fossem alguma chave mágica.  

O princípio do simbolismo, com sua universalidade, validade e 

aplicabilidade geral, é a palavra mágica, o abre-te-sésamo que dá acesso ao 

mundo especificamente humano, ao mundo da cultura humana. Uma vez 

de posse dessa chave mágica, a continuação do progresso do homem 

está garantida. (CASSIRER, 1994 p.63. Grifos nossos) 

 

A expressão de Cassirer – a chave mágica para o progresso do homem – pode ser 

indicativa da utilidade do acesso aos bens culturais. Afirmações dos usuários como: onde me 

encontro, me sinto feliz, verdadeira vida, autoconfiança, realizada, muito feliz, autocontrole 
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etc, indicam possibilidades de mudanças de comportamento na direção da construção de 

pessoas possivelmente melhores, queremos crer.  

Todos esses aspectos podem contribuir para um progresso do homem, não o 

progresso científico ou tecnológico, pois nesse âmbito já estamos bem à frente de nosso 

tempo. O progresso mais importante aqui é o da nossa humanidade, da nossa evolução como 

seres que se preocupam com os outros, que são solidários, que se ajudam mutuamente. Esse 

é o verdadeiro progresso que deve ser ambicionado por todos.  

CATEGORIA 4 - Importância do acesso aos bens culturais simbólicos, segundo 

os usuários. 

 

A pergunta 5 tinha como indagação: ―Participar de atividades culturais é importante 

para você? Por quê?‖ 

No início do Capítulo 1 foi feita uma citação de Severino (2001) na qual consta  a 

afirmação de que ―o existir é antes de tudo desdobrar-se pelo agir numa interação 

permanente e intensa com os dados da natureza material, com os outros sujeitos na 

sociedade e com as construções simbólicas.” 

Dentre as respostas obtidas, algumas delas mencionam a importância do acesso às 

atividades culturais dos CEUS pelo fato de elas terem sido fatores de promoção da interação 

com o outro, do fazer amizades, do conhecer pessoas novas e do espantar a solidão. 

Algumas respostas prosaicamente interessantes como estas: tirar o marido de casa (uma 

resposta em cada CEU) e relacionar-se com o filho nessas oportunidades. 

Numa época em que a falta de tempo é um determinante para a pouca interação 

entre pessoas e até entre pessoas da família, apontar as atividades culturais dos CEUs como 

favorecedoras de interação maior com os membros da família é fortemente emblemático, 

julgamos nós. Mas, vale tomar conhecimento de um conjunto maior de respostas que 

caminham nessa direção:  

 fazer amizades;  

 conversar com pessoas diferentes;  

 relacionar-se com pessoas;  

 conheci várias pessoas e espantei a solidão;  

 conheci várias pessoas diferentes;  

 gosto de estar com meus amigos;  



 
 

95 

 

 algumas vezes faço novas amizades;  

 muito importante principalmente em se relacionar com pessoas;  

 distração e conhecer pessoas novas; 

 muito mais desinibida para conversar com outras pessoas;  

 vida saudável, contato com outras pessoas; 

 falar de vários assuntos, esquecer os problemas;  

 entretenimento, conversar sobre outros assuntos, fazer novas amigos;  

 porque é importante para distrair e conhecer outras pessoas;   

 me sinto feliz quando tem porque consigo levar meu marido e com isso nos 

interagimos muito mais;  

 conhecer gente nova e estar mais próxima do meu filho;   

 diversão, ocupar o tempo com coisas boas;  

 ter a disposição para sair e me relacionar com outras pessoas;  

 sempre fico muito bem, alto astral quando participo dessas atividades;  

 contato com outras pessoas, diversão, entretenimento, espanta a tristeza;  

 alegre, coisas boas e aprender,  pensar; ocupação do tempo;  

 antes era muito tímida, hoje consigo me relacionar, fiz bastante amigos;  

 tem interação com outras pessoas, diversão e lazer; oportunidade de sair de 

casa, conhecer gente nova;  

 aprendi bastante coisas, uma delas foi ouvir mais e falar pouco. 

 muito importante, pois ocupa meu tempo;  

 os problemas ficam do lado de fora da unidade; não me sinto sozinha;  

 socialização, conhecer mais e mais pessoas; 

 socialização e aprendizado. 

 

Ao iniciar a pesquisa, a ideia central era verificar se, através da fruição dos bens 

simbólicos, os sujeitos seriam afetados por uma mudança de comportamento no âmbito 

político e social, em que o sujeito teria uma maior consciência de sua cidadania, de seus 

direitos e de seus deveres o que resultaria num cidadão mais atuante. 

Após analisar os dados, temos que houve sim uma mudança de comportamento dos 

sujeitos, mas não em direção diretamente à cidadania, mas rumo à sua própria construção 

como pessoas. Para os entrevistados a mudança se deu no sentido de ampliação das relações 

sociais, das suas trocas e encontros. Percebe-se, nas respostas, que as pessoas buscam 

relacionamentos e com isso provocar em si e no outro uma melhoria na qualidade de vida. 

Morin (2007) afirma que nos constituímos sujeitos, mediados por outros sujeitos. Duas 

respostas em especial, são literais quando apontam para essas mudanças: antes era muito 

tímida, hoje consigo me relacionar; muito mais desinibida para conversar com outras 

pessoas, socialização, conhecer mais e mais pessoas.  
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Pode-se afirmar que, para estas pessoas, participar dessas atividades trouxe 

mudanças positivas de comportamento pois, segundo elas, deixaram de ser tímidas e 

inibidas, conseguindo conversar e se relacionar com outras pessoas de maneira mais leve e 

prazerosa. Parece estar indicado aí tratar-se de uma socialização diversa ou mesmo oposta 

do apenas ter contato ou ter ―seguidores‖ como atualmente se diz redes sociais. Há duas 

respostas que chamam a atenção quando falam em socialização, em conhecer pessoas de 

verdade, de carne e osso  durante os shows ou apresentações teatrais. Estes tipos de relações 

podem levar a trocas simbólicas significativas para a sociedade auxiliando no 

desenvolvimento do que Morin denomina de alta complexidade social. Ele diz que essa alta 

complexidade social 

Favorece as autonomias individuais; limita a exploração, restringe a 

subjugação, permite a autonomia física, mental e espiritual e, quando há 

democracia, a liberdade das escolhas políticas. 

Essa alta complexidade está ligada ao desenvolvimento das comunicações, 

das trocas econômicas e de ideias, ao jogo dos antagonismos entre 

interesses, paixões e opiniões. A partir daí, o campo das liberdades 

humanas aumenta com o crescimento das escolhas individuais (de 

mercadorias, de parceiros, de amizades, de lazer etc.). (MORIN, 2007, 

p.274). 

 

Assim, a partir do momento que as pessoas afirmam que o acesso aos bens culturais 

ofertados pelos CEUs lhes trouxe uma maior interação com o outro ser humano, 

estabelecendo novas redes de amizades e mudanças de comportamento, pode-se depreender 

então que esses bens culturais estão colaborando para uma ampliação da complexidade 

social dessas pessoas usuárias desses equipamentos. O que pode ser determinante para que 

essas pessoas não sejam exploradas ou subjugadas por outros ou pelo sistema, ampliando 

sua autonomia física, mental e espiritual, resumindo tudo isso numa frase do entrevistado: 

não me sinto sozinha! Pois, como diz Morin, ―[...] a sociedade auto-regenera-se e, ao mesmo 

tempo, autoperpetua-se, através das interações entre indivíduos e entre indivíduos e 

sociedade‖.  (2007, p.166).  

Talvez seja lícito pensar que passos importantes são dados com experiências como 

estas de oferta de acesso a bens simbólicos às pessoas como um instrumento de possibilitar 

que a humanidade saia da caverna e veja que há outras possibilidades de se ser humano. A 
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fruição dos bens culturais, sem a qual nossa vida seria reduzida às satisfação das 

necessidades básica, pode ser um caminho para esta possibilidade.  

Sem o simbolismo, a vida do homem seria como a dos prisioneiros na 

caverna do famoso símile de Platão. A vida do homem ficaria confinada 

aos limites de suas necessidades biológicas e seus interesses práticos; não 

teria acesso ao ―mundo ideal‖ que lhe é aberto em diferentes aspectos pela 

religião, pela arte, pela filosofia e pela ciência. (CASSIRER, 1994, p. 72) 

 

Assim, o acesso aos bens simbólicos nos leva a um novo patamar no qual, segundo 

Morin (2007, p. 295) haverá a possibilidade de ―transformar a hominização em 

humanização‖ e de ―habitar poeticamente a terra‖ (idem). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 

m 2004, Gadotti e Perez escrevem o prefácio de um livro escrito sobre os 

CEUs, com o título Educação Com Qualidade Social – A experiência dos 

CEUs de São Paulo, em uma das passagens os autores afirmam que: 

Os CEUs possibilitam a apropriação e a produção de bens culturais. Com 

eles, a comunidade tem tido a oportunidade de aprender com concertos 

musicais, peças de teatro, festivais de dança, de cinema, além de também 

ensinar com suas produções culturais e esportivas. O projeto educacional 

dos CEUs defende uma educação de abraços, de sensibilidade e 

valorização da autoestima, de espaços de organização das camadas 

populares, de voz aos excluídos. Isso tem um grande valor humano e 

histórico. (GADOTTI e PEREZ in PADILHA e SILVA, ORG. 2004, pg. 16) 

 Em que pesem algumas críticas a esse livro, tendo em vista que foi financiado pelo 

Instituto Paulo Freire e pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, o que poderia 

comprometer  a neutralidade de seu teor, o texto acima citado foi escrito por estudiosos 

éticos, competentes, de renome e reconhecidos inclusive internacionalmente, além do que 

profundamente envolvidos com uma educação de qualidade. 

 Na época em que o prefácio  foi escrito (2004), o projeto dos CEUs estava sendo 

implantado, portanto a afirmação acima era muito mais uma aposta do que uma certeza. 

 Hoje, uma década depois, já temos a oportunidade  de analisar alguns resultados 

desse projeto ambicioso e inovador. Ainda restam muitos avanços a serem conquistados e 

muitas mudanças ainda merecem atenção, mas apesar de todos esses contrapontos, as 

respostas dos usuários dos CEUs no que se refere ao acesso aos bens culturais simbólicos, 

suas demandas,  a importância desse acesso  e o reconhecimento de seus benefícios, os quais 

foram analisados e discutidos no capítulo anterior são significativos para algumas 

conclusões, como uma mudança considerável  em suas vidas.  

 Os frequentadores dos CEUs, ao participarem das apresentações musicais, peças de 

teatro, aulas de música e de teatro,  afirmaram que houve uma melhoria em suas vidas, as 

expressões citadas no capítulo anterior na análise dos dados exemplificam bem essas 

impressões, como por exemplo: 

E 
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“posso extravasar, sou muito feliz, evolução, conhecimento, relaxada, só de 

praticar dança que é uma coisa legal já faz diferença no dia-a-dia, fiquei mais 

flexível, me encontro, conhecimento, cultura, mudou para melhor, fico feliz,  é 

ter disciplina, auto controle, auto confiança, auto conhecimento, me sinto 

melhor, mais conhecimento de cultura, do cotidiano, é no show que eu passo a 

me libertar, gritar, cantar, ocupa a mente.” 

 

 No berço inicial do homem, nos primórdios de sua existência, suas necessidades 

básicas estavam voltadas para  a sobrevivência e a subsistência ou seja, proteger-se das feras 

e dos perigos da natureza como: frio, seca e chuva ou ainda, alimentar-se e alimentar os seus 

pares, fatores essenciais para a sobrevivência da espécie.  

Sua evolução passou pela aprendizagem das técnicas de domínio da natureza, 

modificação dela a seu favor, usufruindo desse domínio obtendo alimento, proteção e 

conforto suficientes para continuidade da espécie.  

A despeito de tudo isso, sua evolução nesses aspectos levou-o desejar mais que não 

só o alimento e a proteção, mas as necessidades se sobrepuseram, ele ainda necessita desses 

itens, mas agora suas necessidades estão se refinando, o homem está carente de novos itens 

em sua vida, como por exemplo: entender a si e ao outro, solidarizar-se, compartilhar seu eu 

com o outro, manifestar a sua sensibilidade através de diversos meios como por exemplo: as 

mais variadas artes. 

Como diz Morin (2007, p.294) ―A origem do homo sapiens aparece ao fim de um 

longo processo de hominização. A nova Origem, que virá talvez de nossa incerta agonia 

planetária, será possível o início da humanização”. (negrito nosso) 

A humanização se dá a partir de vários fatores, a fruição dos bens culturais, é um 

deles como apontado nessa pesquisa e pelos teóricos que nos auxiliaram nessa análise. 

Cassirer  complementa esse raciocínio quando afirma: 

A razão é um termo muito inadequado com o qual compreender as formas 

da vida cultural do homem em toda a sua riqueza e variedade. Mas todas 

essas formas são formas simbólicas. Logo, em vez de definir o homem 

como animal rationale, deveríamos defini-lo como animal symbolicum. Ao 

fazê-lo, podemos designar sua diferença específica, e entender o novo 

caminho aberto para o homem – o caminho para a civilização. (negrito 

nosso e itálicos no original) (CASSIRER, 1994, p. 50) 
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Pode-se depreender então que o início da humanização (cf. Morin) ou o caminho para a 

civilização (cf. Cassirer) ou ainda “a humanidade precisa refazer-se, não assegura seu devir 

histórico caso não se reaprenda continuamente.” (cf. Severino 2001, p.35) 

Para esses teóricos, todos esses fatores reunidos resultariam em um ser humano 

mais afeito ao próximo, mais empático, mais humanizado.  

Assim se a nossa  hipótese era a de que, a partir da participação ou fruição dos bens 

culturais simbólicos ofertados por dois CEUs, seus usuários mudariam seu comportamento, 

tornando-se mais comprometidos, mais humanizados e solidários temos que a nossa hipótese 

estava apontando para o caminho certo. 

Os frequentadores desses espaços semeados de atividades culturais simbólicas 

foram tocados, instigados por elas, o que proporcionou mudanças importantes em sua 

trajetória humana.   

Se essas mudanças não atingiram um padrão de excelência, ou seja o ápice  de 

nossa humanização, estão caminhando a passos largos para consegui-la. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice 1 – Questionário aplicado aos usuários dos CEUs 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

 

Após concluir esta tese, veio-me às mãos a reportagem e entrevista abaixo que trata 

da importância do acesso a bens culturais para os seres humanos. Penso ser um reforço 

importante às ideias trabalhadas na presente pesquisa e, por este motivo, a coloco como 

anexo. 

 

Nuccio Ordine. 

Reportagem e entrevista publicada em O Estado de São Paulo, em 15/02/2014. 

 

 Vidas inúteis? “No universo utilitarista, um martelo vale mais que uma 
sinfonia”. 

 
Para sociólogo italiano, a luta contra a barbárie depende de um ambiente em que a 
arte e a cultura sirvam de líquido amniótico’ para ideais de liberdade, tolerância e 
solidariedade 
 
João Marcos Coelho 
 
Dois peixes jovens encontram-se casualmente com um peixe mais velho que nada 
na direção contrária. Este cumprimenta-os com a cabeça e lhes diz: "Bom dia, 
rapazes, como está a água?". Os dois peixes jovens nadam mais um pouco; depois 
um olha para o outro e pergunta: "Que diabos é água?". Nuccio Ordine Diamante, 
55 anos, professor de literatura italiana da Universidade da Calábria e colaborador 
do jornal Corriere della Sera, costuma abrir suas aulas a cada ano contando essa 
historinha do escritor norte-americano David Foster Wallace. A intenção é ilustrar o 
papel e a função da cultura. Com os alunos meio "boiando", Ordine explica a 
parábola: "Como acontece com os dois peixes jovens, não nos damos conta de que 
é na água que vivemos cada minuto de nossa existência. Não temos consciência 
de que a literatura e os saberes humanísticos, a cultura e o ensino constituem o 
líquido amniótico ideal no qual as ideias de democracia, liberdade, justiça, 
laicidade, igualdade, direito à crítica, tolerância e solidariedade podem 
experimentar um vigoroso desenvolvimento". 
 
Mas e se a água está irremediavelmente suja? Uma água contaminada pela 
corrupção, por uma sociedade em busca incessante do lucro? Uma água que 
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transforma estudantes em "clientes", induzidos por pais a carreiras que só 
contemplam maior chance de enriquecer? Uma água virulenta, que espalha 
violência gratuita? Uma água que sepulta a arte e a cultura de invenção, em troca 
da "beleza fácil" e dos critérios comerciais na vida artística e cultural, na expressão 
de Ordine? 

Contra essa água emporcalhada, o professor oferece um livrinho-bomba - um 
manifesto virulento e cheio de indignação intelectual a favor da arte e da cultura 
desinteressada a cargo de Platão, Aristóteles, Ovídio, Dante, Montaigne, Borges, 
Shakespeare, Boccaccio, Leopardi e Calvino. Um timaço convocado por Ordine em 
sua frente de combate. Título? A Utilidade do Inútil. Menos de 200 páginas em 
formato de livro de bolso editadas pela Bompiani de Milão. No final de 2013, a 
Acantilado de Barcelona lançou a edição espanhola. O professor Luiz Carlos 
Bombassaro, da UFRGS, universidade que recebeu Ordine em 2012, já traduziu o 
livro, a ser lançado no Brasil ainda em 2014. Na Itália, foram nove edições e 46 mil 
exemplares vendidos em quatro meses; na Espanha, cinco edições e 17 mil 
exemplares em três meses; e na França, 10 mil em quatro edições. Além do Brasil, 
o livro deve sair este ano na Grécia, Alemanha, Romênia e Coreia do Sul; em 
2015, na Bulgária e na China. A melhor frase na imprensa europeia sobre o livro já 
está eleita: é de Jordí Llovet em El Pais: "Uma porrada em toda a classe política". 

A mensagem de Ordine é bastante direta: não é verdade, nem em tempos de crise 
como se vive na Europa, que é útil apenas o que produz cifras. Num jogo de 
palavras, ele brinca com a utilidade do inútil (conhecimento) e a inutilidade do útil 
(lucro). Especialista em Giordano Bruno e no Renascimento e com um 
conhecimento enciclopédico fluindo numa escrita saborosa e clara, Ordine constrói 
um caleidoscópio de defesa da arte e da cultura - segmentos massacrados e 
hostilizados especialmente quando praticam a criação e a pesquisa baseadas tão 
somente no saudável gosto de perseguir o conhecimento. 

"No universo do utilitarismo, um martelo vale mais que uma sinfonia, uma faca mais 
que uma poesia, uma chave-inglesa mais que um quadro, porque é fácil entender a 
eficiência de uma ferramenta, mas vem se tornando cada vez mais difícil entender 
para que servem a música, a literatura ou a arte", denuncia Ordine. Existem 
saberes que são fins em si mesmos e que - por sua natureza gratuita e 
desinteressada, alheia de qualquer vínculo prático e comercial - podem exercer 
papel fundamental no cultivo do espírito e desenvolvimento civil e cultural. 

Mesmo se em alguns momentos da história o saber não soube ou pôde eliminar de 
vez a barbárie, ele diz não haver nenhuma outra escolha. "Devemos continuar a 
crer que a cultura e uma educação livre são os únicos meios para tornar a 
humanidade mais humana." Pequenas revoluções individuais, essa é a receita de 
Nuccio Ordine para mudar o estado das coisas. Abaixo, sua entrevista concedida 
ao Aliás. 

No Brasil temos muitos „berlusconis‟ e a classe política sofre o mesmo 
descrédito que na Itália. As verbas do governo chegam ralas a sua destinação 
porque são saqueadas no trajeto pela burocracia e pelos políticos. Que 
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atitudes podem ser tomadas para começarmos a mudar esse estado de 
coisas? Que nos ensinam os clássicos em termos de resistência contra tudo 
isso? 
 
O problema da corrupção acompanha todas as épocas. Mas hoje parece que 
ganhou mais capilaridade. A ditadura do lucro e do utilitarismo infectou todos os 
aspectos da nossa vida, chegando a contaminar esferas nas quais o dinheiro não 
deveria ter peso, como a educação. Transformar escolas e universidades em 
empresas que devem produzir unicamente diplomados para o mundo do trabalho é 
destruir o valor universal do ensino. Os estudantes adquirem créditos e pagam 
débitos com a esperança de conquistar uma profissão que possa dar a eles o 
máximo de riqueza. A escola e a universidade, ao contrário, devem formar os 
heréticos capazes de rejeitar o lugar-comum, de repelir a ideologia dominante de 
que a dignidade pode ser medida com base no dinheiro que possuímos ou com 
base no poder que possamos gerenciar. A felicidade, como nos recorda Montaigne, 
não consiste em possuir, mas em saber viver. No meu livro, quis chamar a atenção 
sobre os saberes que hoje são considerados inúteis porque não produzem lucro. 
Sem a literatura, a filosofia, a música e a arte, nós construiremos uma humanidade 
desumana, violenta, formada por indivíduos capazes de pensar exclusivamente em 
interesses egoístas. 
 
Como devolver aos professores o sentido de missão que deveria ser a razão 
de seu trabalho? 
 
Os professores viraram burocratas em busca de recursos para sobreviver. 
Perseguidos pela necessidade de encontrar recursos econômicos e governados 
por uma métrica burocrática que determina a pauta das reuniões de departamento, 
dos cursos de graduação e dos mais diversos conselhos (de administração, de 
pós-graduação, de cursos de especialização), vivem correndo de uma instituição a 
outra esquecendo que a tarefa mais importante de um docente consiste em 
estudar, preparar as aulas e acompanhar os alunos. Ensinar não é uma profissão, 
mas uma vocação que não prescinde de compromisso civil. Também na área da 
ciência financia-se cada vez menos a pesquisa de base e cada vez mais se pede 
que universidades e laboratórios encontrem financiamentos privados. Somente a 
liberdade da pesquisa (da pesquisa considerada "inútil") deu vida às grandes 
revoluções da humanidade. Sem os estudos teóricos de Maxwell e Hertz, Marconi 
nunca teria inventado o rádio. 
 
As artes e a cultura são sempre as primeiras a sofrer cortes nas políticas 
públicas em situação de crise. Mas hoje a situação é pior: até os profissionais 
da arte e da cultura estão contaminados com a busca obsessiva pelo lucro. 
Mede-se e atribui-se valor à arte pelo volume de público que consegue atrair, 
mas quantidade nunca quis dizer qualidade. Isso sempre aconteceu 
historicamente? 
 
Com o agravamento da crise econômica, os cortes dos governos atingem 
inexoravelmente mais os saberes considerados inúteis e as instituições que não 
produzem lucro: escolas e universidades, museus e arquivos históricos, 
escavações arqueológicas e bibliotecas, teatro e música. Muitas vezes, a 
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sobrevivência desses saberes está subordinada à lógica da "quantidade", como se 
o sucesso imediato e o dinheiro derivado desse sucesso fossem os únicos 
parâmetros de avaliação. Mas, frequentemente, como lembra Tocqueville, o 
sucesso é determinado pela "beleza fácil" que não exige muito esforço nem 
excessiva perda de tempo. E dedicar tempo e realizar atividades que não 
produzem dinheiro parece ser um luxo que não podemos nos permitir. Se 
Tocqueville lembra que descuidar da instrução, da beleza e da cultura significa 
jogar a humanidade no abismo da ignorância e da barbárie, Víctor Hugo, num 
atualíssimo discurso proferido na Assembleia Constituinte francesa em 1848, 
demonstra que mesmo em tempos de crise é preciso dobrar os investimentos para 
a educação das novas gerações e para a promoção da cultura em geral. Hugo 
sabia bem que abrir uma escola significava fechar uma prisão. 
 
Como transformar a indignação em uma luta coerente contra a ditadura do 
consumo? 
 
Meu livro é uma reflexão sobre a utilidade do inútil, mas é também uma análise 
crítica da inutilidade do útil. Quantas vezes são vendidos produtos e objetos como 
sendo realmente indispensáveis? As invenções mais revolucionárias da técnica 
(basta pensar no iPhone ou na internet) também podem se transformar numa forma 
de escravidão. Os estudantes que não conseguem desligar o celular nas aulas (ou 
as pessoas que não o desligam num concerto, no cinema, no teatro, numa 
conferência) comportam-se como drogados. O dispositivo tecnológico é como um 
fármaco: pode curar e pode matar. Tudo depende da dose. Mas há mais. Numa 
sociedade em que o aparecer é mais importante que o ser, parece normal que o 
automóvel de luxo ou o relógio de grife se tornem expressão do nosso modo de 
ser. Basta ler O Mercador de Veneza, de Shakespeare, para compreender como a 
exterioridade induz ao erro. No reino de Belmonte, a bela Porzia se entregará como 
esposa ao que abre o cofre de chumbo, e não ao que abre o de ouro ou prata. 
Trata-se de um topos que, desde O Banquete de Platão, atravessará todo o 
Renascimento: as aparências enganam. 
 
A palavra utopia tem sido malvista nos últimos tempos. Mas não é justamente 
o anseio pelas utopias que nos faz viver de modo mais intenso e impulsionou 
o senhor a escrever esse livro? 
 
Reduzir o valor da vida ao dinheiro mata toda possibilidade de idealizar um mundo 
melhor. Somente o saber pode fazer frente ao domínio do dinheiro, pelo menos por 
três razões. A primeira: com o dinheiro pode-se comprar tudo (dos juízes aos 
parlamentares, do poder ao sucesso), menos o conhecimento. Sócrates lembra a 
Agatão que o saber não pode ser transferido mecanicamente de uma pessoa a 
outra. O conhecimento não se adquire, mas se conquista com grande empenho 
interior. A segunda razão diz respeito à total reversão da lógica do mercado. Em 
qualquer troca econômica há sempre uma perda e um ganho. Se compro um 
relógio, por exemplo, "perco" o dinheiro e fico com o relógio; e quem me vende o 
relógio "perde" o relógio e recebe o dinheiro. Mas, no âmbito do conhecimento, um 
professor pode ensinar um teorema sem perdê-lo. No círculo virtuoso do ensinar, 
enriquece quem recebe (o estudante), enriquece quem dá (quantas vezes o 
professor aprende com seus estudantes?). Trata-se de um pequeno milagre. Um 
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milagre - e essa é a terceira razão - que o dramaturgo irlandês George Bernard 
Shaw sintetiza num exemplo: se dois indivíduos têm uma maçã cada um e fazem 
uma troca, ao voltar para casa cada um deles terá uma maçã. Mas, se esses 
indivíduos possuem cada um uma ideia e a trocam, ao voltarem para casa cada um 
deles terá duas ideias. Mesmo se em alguns momentos da história o saber não 
soube ou pôde eliminar por completo a barbárie, não temos outra escolha. 
Devemos continuar a crer que a cultura e uma educação livre são os únicos meios 
para tornar a humanidade mais humana.  
 
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,democracia-liquida,1130732,0.htm 

Acesso em 15/02/2014 às 16 horas.   
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