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RESUMO  

 

Esta dissertação de mestrado estuda os mecanismos de participação comunitária que se 

estabeleceram na região de Heliópolis para a efetivação de um projeto educacional 

denominado Bairro Educador, que está em processo de implantação. O universo da 

pesquisa se circunscreveu aos equipamentos educativos e culturais situados na 

localidade e ao coletivo de associações que, reunido em uma única instituição 

comunitária, representa a comunidade da região. Trata-se de uma investigação de 

natureza qualitativa que se valeu de sucessivas etapas de investigação e distintas 

metodologias, técnicas e procedimentos: a pesquisa documental levantou o histórico de 

constituição da favela, com base em textos governamentais e atas das reuniões da 

instituição comunitária; a observação sistemática, com uso de roteiro de observação e de 

diário de bordo, foi utilizada para reconhecimento do campo e do universo da pesquisa; 

a pesquisa de campo valeu-se de observação participante em reuniões de trabalho e foi 

seguida de entrevistas com moradores e líderes comunitários responsáveis pela 

implantação dessa política pública em educação. Na acepção dos diversos atores 

entrevistados e na literatura acadêmica da área de educação, com destaque para as 

teorizações freirianas, buscou-se compreender as concepções pedagógicas que 

fundamentaram/fundamentam a política de implantação do projeto. Nesse passo, 

buscamos desvendar as formas pelas quais ocorre a participação dos movimentos 

populares organizados da região, entendida como protagonismo social que se põe em 

parceria com o poder público para a efetivação de uma política pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Bairro Educador. Educação Integral. Heliópolis. Políticas Públicas em 

Educação. Protagonismo Comunitário.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This master's degree dissertation studies the mechanisms of community participation 

that settled in the region of Heliopolis for the effectiveness of an educational project 

called Educator District, which is under implementation. The research was limited to 

educational and cultural facilities located in the locality and to the collective of 

associations, gathered into a single community institution that represents the community 

of the region.  This is an investigation of a qualitative approach that drew upon 

successive stages of research and different methodologies, techniques and procedures: 

the documentary research raised historical constitution of the favela (slum), based on 

government texts and protocols of meetings of the Community institution; the systematic 

observation, using observation script and logbook was used for recognition of the field 

and of the universe of the study; the field research drew on participant observation in 

meetings and was followed by interviews with residents and community leaders 

responsible for implementing this public policy in education. Within the meaning of the 

various actors interviewed, we sought to understand the pedagogical concepts that were 

and is based the policy implementation of the project. In this step, we seek to unravel the 

ways in which occurs the participation of organized popular movements in the region, 

understood as social leadership that arises in partnership with the government for the 

enforcement of a public policy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos 

completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo 

significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, 

que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo 

de superfície ou volume reduzidos. É ao nível de cada tentativa que se 

avaliam a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a 

um controle.  

(DELEUZE, G. Conversações) 
 

 

A história desta pesquisa começou há muito tempo, desde antes da possibilidade de 

fazê-la. A busca incessante de construir um mundo mais solidário e justo, com espaços 

para o belo e o novo, com respeito à História e às histórias, é algo que sempre 

experimentei, mesmo que intuitivamente. Estudei, quando criança, em escolas 

particulares, e vivi em condomínio. São Paulo era um mundo distante, amedrontador, as 

fronteiras que eu conhecia delimitavam o espaço privado onde me permitiam viver. No 

final dos anos 80, minha família resolveu buscar outro tipo de vida no interior, com mais 

tranquilidade e segurança. Em Pirassununga comecei a estudar em uma escola estadual, 

a andar de bicicleta e a me perder pela cidade. Finalmente o mundo público me era 

permitido, e eu tentei tirar dele o máximo de proveito. Uma casa de frente para a rua, 

sem portões. Greve de professores. Algum tempo depois eu era uma “cara pintada” em 

marcha pelo impeachment do presidente Collor. E então, aos 14 anos, resolvi estudar no 

CEFAM, um projeto de formação de professores que oferecia uma bolsa de estudos no 

valor de um salário mínimo a todos os estudantes matriculados. Não busquei o 

magistério por vocação consciente, apenas aproveitei uma oportunidade interessante. 

Neste mesmo período comecei a fazer teatro amador, por meio de um projeto de 

extensão universitária da Universidade de São Paulo, que mantém um Campus em 

Pirassununga, na zona rural, um lugar lindo. Às segundas e terças ensaiávamos no 

pequeno teatro da sede do Campus, ou embaixo das árvores em frente ao lago. 

Escrevíamos, cantávamos, líamos poemas e manifestávamos nossas expressões. E então 

a Escola foi se tornando um espaço pequeno para a vontade de criação que eu construía 

em mim. Comecei a questionar os conteúdos que ali me eram apresentados, sentia que 

precisava me mobilizar para transformar aquele pequeno espaço num mundo mais 

amplo. Em companhia de outros adolescentes cheios de energia, participei da criação do 

grêmio da escola, começamos a participar de reuniões na APEOESP, o único sindicato 
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que conhecíamos na cidade. Era a época da primeira grande campanha presidencial de 

Lula, e aquele clima de reconstrução que fundia cultura e política era muito sedutor. Ao 

mesmo tempo em que experienciava uma formação que me direcionava à Educação, a 

Política começava a fazer sentido porque me era apresentada como um elemento que 

integrava as mais diversas manifestações artísticas, e eu seguia firmemente no grupo de 

teatro.  

Depois veio o vestibular, eu precisava decidir que carreira de fato eu seguiria, e 

naquele tempo eu imaginava que seria assim, uma decisão única e eterna. Foi difícil 

optar, eu sentia que poderia seguir qualquer profissão, e embora minhas colegas de 

escola se inclinassem à Pedagogia, eu refutava essa ideia com veemência, não acreditava 

ser a escola uma solução para os problemas do mundo.  Resolvi cursar Letras, eu 

imaginava, assim, reunir a Educação e a Cultura, e resolver a crise que a cisão desses 

dois mundos me provocava.  

Em 1996 voltei para São Paulo, agora como estudante universitária. Naquele 

momento precisava redescobrir a cidade, aprender os seus caminhos, desenvolver algum 

afeto por esse novo ambiente, criar laços, conhecer pessoas, encontrar um grupo de 

teatro com o qual pudesse reconstruir a minha identidade. Novamente ingressei em um 

projeto de extensão da USP, e minha vida se dividia entre o Campus na Cidade 

Universitária e o prédio do TUSP, na histórica Rua Maria Antônia. Como precisava 

trabalhar, resolvi prestar o concurso da Prefeitura de São Paulo para a carreira do 

magistério, muito embora achasse, naquele momento, que seria algo transitório, apenas 

um emprego para que eu pudesse concluir meus estudos e seguir a carreira de atriz.  

Ingressei na Prefeitura, como professora titular de educação infantil, em 1998, e 

distribuía o meu tempo entre a faculdade, o teatro e o magistério. Em 2000, resolvi que 

deveria me profissionalizar como atriz, e deixei o TUSP para ingressar na Escola de Arte 

Dramática da USP. Um novo mundo de possibilidades começou a se desenhar: no novo 

currículo estavam discussões sobre estética, história da arte, interpretação e políticas 

culturais. Naquele momento era impossível seguir como professora, parecia que era 

fazer pouco diante de tantas novidades que a vida apresentava. Precisava me afastar, me 

dedicar à uma vida universitária de fato, e então solicitei à prefeitura uma licença e fui 

morar no Conjunto Residencial da USP: cursava Letras pela manhã e teatro à noite. 

Vivendo naquele ambiente, foi inevitável participar do movimento estudantil que ali 

acontecia, e acabei por ingressar no Diretório Central dos Estudantes, para produzir ali 

um Festival de Teatro Universitário. Novamente a política me seduzia, foram dois anos 
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de aprendizado entre meus pares, estudantes militantes da cultura. Terminada a minha 

licença, retornei à Prefeitura e, já formada, comecei a trabalhar como professora e atriz.  

Em 2005 comecei a trabalhar com o Teatro da Vertigem, um grupo que desenvolve 

espetáculos em espaços não convencionais, como igrejas, hospitais e presídios. Ali 

aprendi o que significa realizar intervenções urbanas, a provocar transformações na 

paisagem, a debater a partir de interfaces artísticas e urbanísticas as questões da cidade. 

O meu primeiro trabalho com este coletivo de artistas – atores, músicos, iluminadores – 

foi em uma montagem teatral no Rio Tietê. Ensaiávamos na Casa n. 1, no centro da 

cidade, e posteriormente dentro do rio, em suas margens e em barcos. Era a cidade, de 

novo, imperando em meu aprendizado: novos ângulos, uma dramaturgia espacial que 

intentava contar a história do Brasil em perspectiva crítica e poética. Naquele tempo eu 

vivenciava o que somente depois encontrei nos escritos de Paulo Freire (2006, p. 18): 

 

A cidade é cultura, criação, não só pelo que fazemos nela e dela, pelo 

que criamos nela e com ela, mas também é cultura pela própria mirada 

estética ou de espanto, gratuita, que lhe damos. A Cidade somos nós e 

nós somos a cidade.  
 

 

Foram dois anos de trabalho intenso, conciliado com a atuação no magistério. 

Entretanto esse espaço ocupado pelo magistério em minha vida foi requalificado: ao 

passo que o meu olhar sobre a cidade foi se modificando, com esse trabalho dentro do 

Rio Tietê, meu olhar sobre as crianças e sobre a comunidade com a qual convivia 

diariamente também se transformava. Comecei a perceber que podia inovar em minhas 

práticas pedagógicas, que podia trazer para dentro da escola um pouco da cidade. 

Comecei a procurar a minha identidade também como educadora, e a articular parcerias. 

Acredito que tenha tido a sorte de encontrar, neste período, uma diretora que trazia a 

mesma paixão que eu tinha pela arte, pela educação. Na EMEI Gabriel Prestes, situada 

na Rua da Consolação, encontrei apoio para desenvolver projetos que começavam a 

fazer sentido na minha atuação profissional. Começamos a entender, naquele momento, 

que as crianças com as quais trabalhávamos não tinham que ser “preparadas” para a 

vida, elas já possuíam uma. Entendemos que precisávamos ampliar a nossa capacidade 

de ouvi-las, que podíamos apresentá-las à cidade de uma forma mais humana, que era 

possível envolver as famílias neste processo. Criamos um projeto denominado 

Assembleia de Crianças, estudamos os conceitos que fundamentam a gestão 

democrática, buscamos conhecer outras experiências. Todo este movimento gerou um 
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novo fazer pedagógico, agora mais sincero, em fusão com a vida: as crianças começaram 

a comunicar seus desejos e nós começamos a ajudá-las a se organizarem coletivamente, 

para dar concretude às suas demandas. Neste momento foi imperativo sermos criativos, 

coerentes, preocupados. Eu já não fazia mais meus planejamentos de aula sozinha, mas 

com as famílias, com as crianças, com minhas colegas de trabalho. Caminhávamos pelo 

bairro, plantávamos em nossa horta, avaliávamos as nossas práticas, fazíamos rodas de 

conversa para tomarmos decisões. Depois de tanta busca, a escola finalmente havia se 

tornado um lugar de vida, de convivência, de afeto.  

Uma nova experiência começou a se configurar em 2009, quando a Prefeitura 

finaliza a primeira parte das obras do Centro de Convivência de Heliópolis e inicia o 

processo de nomeação de sua equipe gestora. A diretora que eu conheci na EMEI torna-

se, então, gestora do espaço e me indica para o cargo de coordenadora de projetos 

educacionais. Naquele momento eu não conhecia Heliópolis, havia ido lá apenas duas 

vezes para conhecer o projeto pedagógico da EMEF Presidente Campos Salles, por 

conta das inovações que ele trouxe para o âmbito da municipalidade, no que diz respeito 

ao protagonismo estudantil. Encarei a indicação ao cargo como um novo desafio, e 

consciente de que recebi o convite por conta de minha relação com a educação em 

interface com a cultura.  

Ao chegar em Heliópolis pude conhecer o Movimento Social que ali acontece, seus 

muitos atores e os enormes desafios a que eles se lançam. O processo político que me 

levou até este lugar foi se revelando aos poucos, enquanto eu vivia a experiência do 

trabalho propriamente dito. Entendi que fazia parte de uma gestão indicada 

politicamente pela UNAS, e que nela existem profissionais de carreira, como eu, e 

profissionais de livre provimento, indicados diretamente pela Comunidade. Entendi 

também que a Comunidade, por meio de suas lideranças, já tinha concebido um projeto 

educacional para a localidade, denominado Bairro Educador. Observei que Heliópolis é 

um lugar muito dinâmico, procurado por políticos, artistas, intelectuais, e que muito já 

foi dito e produzido sobre as pessoas que lá vivem e os projetos lá desenvolvidos. 

Percebi, também, que seria impossível, ou talvez até mesmo desnecessário, dedicar meu 

tempo à outras atividades que não fossem estar ali, inteira, presente. Deixei o teatro. 

Procurei a academia. Precisava organizar, de alguma forma, as aprendizagens que 

aconteciam nesta nova fase de minha vida.  
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Em 2012 ingressei no Programa de Pós Graduação da Universidade Nove de Julho, 

para desenvolver uma pesquisa de Mestrado Profissional sobre os processos 

engendrados em Heliópolis, agora já consciente de que a educação é um processo 

permanente e que eu também precisava prosseguir como educanda se quisesse me 

qualificar como educadora.  

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa 

posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é 

permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, 

da consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, 

ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber 

que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A 

educação e a formação permanente se fundam aí. (FREIRE, 1991, p. 

3) 

 

Mais uma vez foi necessário aprender a olhar a realidade com outras lentes, a “vestir 

o figurino” da pesquisadora e sair a campo observando minhas práticas profissionais, 

agora sob a luz da ciência. Organizar o olhar, pensar em uma metodologia que pudesse 

dar conta de captar um processo intenso de construção social, cujo enfoque é a 

educação. Mapear os equipamentos educativos, entender a geografia daquele território, 

as representações de sua população sobre o projeto educacional ali em desenvolvimento. 

Pensar e repensar a prática do meu trabalho como coordenadora de projetos, vencer as 

contradições políticas que se apresentam no cotidiano desta labuta, compreender a 

gênese das muitas dificuldades que se apresentam no fazer educacional daquele lugar.
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INTRODUÇÃO 

 

O movimento social de Heliópolis se constituiu por meio da bandeira pelo direito à 

moradia. Desde 2005, entretanto, as lideranças locais elegeram a Educação como o 

novo foco de luta. Durante o processo de pesquisa, percebemos que a passagem de uma 

missão a outra carece de maior elaboração. Era imperioso descobrir o que as pessoas de 

Heliópolis pensam sobre a educação e qual o tipo de educação almejado para a 

constituição do Bairro Educador. E, nesse passo, ainda seria possível identificar e 

compreender os processos de relacionamento entre poder público e comunidade.   

Muitas pesquisas acadêmicas já foram desenvolvidas em Heliópolis, mas poucas 

contribuíram significativamente para a formação e capacitação dos educadores da 

comunidade. A própria comunidade se ressente dessa prática comum entre os estudantes 

“de fora”, que a procuram para realização de pesquisas e não retornam. Entendemos 

esse movimento como um sintoma da cisão entre o mundo acadêmico e a população 

pobre da cidade. Acreditamos, no entanto, na intervenção como processo de busca de 

soluções para tais questões, ou ainda como um caminho para a difusão do conhecimento 

gerado por este estudo, principalmente porque se dá no âmbito de um mestrado 

profissional, que pressupõe uma orientação pelas práticas.  

As hipóteses de pesquisa que se desenharam apontavam para os inúmeros desafios 

enfrentados pela comunidade como a necessidade de aprimoramento da reflexão sobre 

as práticas pedagógicas, de aprofundamento teórico-conceitual sobre o tema das 

políticas educativas e de desenvolvimento de metodologias de pesquisa e intervenção. 

Também a busca pela qualificação e pelo entendimento dos processos engendrados, a 

saber, a articulação de uma rede composta por diversos atores sociais, é uma demanda 

constante e urgente: há, em Heliópolis, um potencial humano imensurável; ao mesmo 

tempo, a histórica falta de acesso ao estudo e à pesquisa dos profissionais que atuam nos 

equipamentos públicos da região dificulta a assertividade de intervenções mais eficazes 

nas práticas de gestão educacional em andamento na região. 

A intencionalidade da pesquisa sempre foi, portanto, contribuir efetivamente para a 

qualificação dos equipamentos educativos com os quais nos relacionamos, na 

perspectiva de que haja uma aliança entre a Academia, a Educação Pública, que 

represento e vivifico, e a Comunidade que a tem como direito. 
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O objeto de estudo da presente pesquisa é o Projeto Bairro Educador desenvolvido 

em Heliópolis, aqui apreendido como um projeto político-pedagógico em processo de 

implantação, o que significa compreendê-lo no âmbito das relações e negociações 

estabelecidas entre poder público e comunidade local, com uma importante diferença 

política: a de que a implantação do Projeto se faz numa teia de relações e equipamentos 

de instâncias político-administrativas diversas – Prefeitura, Associação de Moradores e 

organizações não governamentais.  

 

 

Contexto e pressupostos teórico-metodológicos 

 

Hoje, mais importante do que anunciar o futuro, parece ser 

produzir cotidianamente o presente, para possibilitar o futuro. 

(GALLO, Deleuze & a Educação) 

 

 

A principal dificuldade da pesquisa aqui dissertada é principalmente metodológica: 

Como capturar um processo tão dinâmico sem congelá-lo? Como integrar a comunidade 

no pensar-fazer e, ao mesmo tempo, direcioná-la para uma maior autonomia de sua 

própria caminhada?  Como escolher as teorias mais adequadas para suportar essa 

prática?  

A prática educativa não é um fazer neutro, mas é sempre um ato político. A partir de 

uma concepção dialética, a pesquisa aconteceu numa relação dinâmica na qual a prática, 

orientada pela teoria, reorientou essa prática, num processo de constante 

aperfeiçoamento. A cidadania, ponto de partida e ponto de chegada da ação, requereu 

uma abordagem multidisciplinar e a intencionalidade de uma escuta apurada, e tê-las 

como premissas do trabalho foi uma questão de coerência para com a proposta inicial. 

De todo modo, os estudos teóricos têm importância fundamental na tarefa científica: 

muito embora as ideias preconcebidas sejam perniciosas e as práticas sejam o ponto de 

partida para o desvelamento do real, os problemas são primeiramente antevistos pelo 

observador sob o olhar de uma teoria. Por esse motivo, a presente pesquisa recorre, 

dentro de sua capacidade de abrangência, a aportes teóricos diversos, mas logicamente 

coerentes e cientificamente consistentes. A ideia foi buscar referenciais teóricos que 

ajudassem a elucidar questões relativas aos mecanismos de construção da participação 

da cidadania, entendida como um processo capaz de gerar novas dinâmicas para a 
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organização da comunidade e dos serviços públicos. Em outras palavras, buscamos 

requalificar a participação popular nos termos de uma participação cidadã que interfere, 

interage e influencia na construção de um senso de interesse público regido pelos 

critérios de equidade e justiça.             

Encontramos guarida para nossa reflexão nos princípios elaborados por Paulo 

Freire, cujas referências estão na educação democrática e cidadã – ou, simplesmente, 

educação popular –, na qual despontam as categorias autonomia e conscientização. Para 

ele, um processo de conscientização parte das relações dialéticas homem-mundo, em 

que os homens são consciência de si e do mundo. O ponto de partida do processo 

educacional está vinculado à vivência dos sujeitos, de seus contextos e problemas, e das 

contradições presentes no mundo vivido: “[...] ninguém educa ninguém, ninguém educa 

a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 2011, 

p. 71) 

O educador brasileiro propõe uma educação que estimule a colaboração, a 

decisão, a participação, a responsabilidade social e política, e, acima de tudo, a 

constituição de um sujeito autônomo. Afirma a educação como um ato de 

transformação, quando ela estimula o povo a engajar-se na vida pública, e destaca a 

importância da dialogicidade para desencadear a análise crítica sobre a realidade. Situa 

o saber de experiência feito como ponto de partida do processo educativo, e não como 

ponto de chegada: “[...] partir do saber que os educandos tenham não significa ficar 

girando em torno deste saber. Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um 

ponto a outro e não ficar, permanecer. Partir do saber da experiência para superá-lo não 

é ficar nele.” (FREIRE, 1993, p.70) 

A pesquisa referenciou-se, portanto, nas concepções freirianas de construção de 

uma pedagogia elaborada com o oprimido, e não para o oprimido. Tal escolha encontra-

se em consonância com as práticas historicamente construídas também pelos atores da 

comunidade, aqui tomados como sujeitos de pesquisa, que em seus processos 

formativos procuram se fundamentar nesse preceito. 

Tal abordagem se deu em diálogo com Gramsci (1982), que revisa e atualiza a 

concepção marxiana de política e oferece importância decisiva à cultura – nesse passo, à 

educação – como propulsora da transformação social e política. Uma vez que a cultura é 

matéria-prima da educação, as mudanças culturais são fundamentais para se discutir 
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educação integral, concepção que alicerça a edificação do Bairro Educador de 

Heliópolis.  

Zygmunt Bauman (2007) é outro autor que aqui evocamos com o objetivo de 

caracterizar a sociedade pós-moderna: para ele, vivemos em um tempo mutante no qual 

as referências que oferecem modelos de conduta estão em fluxo permanente e 

completamente desreguladas. Nesse sentido, as reflexões desse sociólogo oferecem 

aporte teórico importante para compreendermos os processos sociais contemporâneos.  

O texto de Jaqueline Moll (2012) oferecem elaborações importantes sobre as 

concepções do atual governo federal utilizadas na construção de programas 

educacionais voltados para a educação integral. Ainda com relação aos supostos de 

educação integral, agora demarcados pela trajetória teórico-prática da educação popular, 

a pesquisa se fundamenta em diversos textos de Moacir Gadotti. (2009; 1995) 

A região de Heliópolis é apresentada, nesta pesquisa, na perspectiva da história 

local e no contexto de propostas pedagógicas construídas no passo das lutas sociais.  

Para discutir o caráter educativo dos movimentos sociais, utilizamos os escritos de 

Maria da Glória Gohn. (2010; 2012) 

O estudo acadêmico de Claudia Cruz Soares (2010), uma dissertação de 

mestrado da área de Urbanismo, serviu de base para a compreensão de temas e 

discussões travadas na comunidade no processo de construção do Bairro Educador. Em 

sua dissertação, Soares traça um panorama da história da região, caracteriza o 

movimento social presente na localidade e analisa as relações dos equipamentos 

educativos e culturais de Heliópolis com a paisagem e a comunidade locais. 

No que se refere a uma reflexão de cunho metodológico, valemo-nos de algumas 

proposições apresentadas por Pedro Demo (2004), com as quais este autor autoriza a 

atividade e a atitude de pesquisa como práticas de conhecimento, elemento de 

participação e de abertura ao necessário diálogo entre saberes científicos e 

experienciais.  

As leituras realizadas durante o processo de pesquisa bibliográfica serviram de 

apoio para a definição das categorias que estruturariam os roteiros de observação e de 

entrevista, e, principalmente, para selecionar teorias e conceitos que provessem um 

aparato teórico necessário para a análise dos dados.   
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Metodologias, técnicas e procedimentos 

 

Alguns expedientes técnicos e procedimentos operacionais foram adotados para 

trazer método à pesquisa, que se configurou desde o início como participante, dada a 

natureza dinâmica de seu próprio objeto: 

 

[...] o que existe na comunidade, geralmente, são saberes patrimoniais, 

chamados bom senso, sabedoria, senso comum, práticas imemoriais. 

A Pesquisa Participante não os pode ignorar. São imprescindível 

ponto de partida; se queremos que a comunidade assuma seu destino 

com autonomia, este movimento precisa partir de dentro, de sua 

identidade cultural e histórica [...] a grande virtude será combinar 

conhecimento científico com conhecimento popular, sem banalizações 

nem concorrência. Ambos são indispensáveis. (DEMO, 2004, p. 106) 

 

 

Desse modo, a linha metodológica utilizada no estudo procurou promover 

coerência entre o compromisso pessoal e profissional da pesquisadora, os objetivos 

científicos da pesquisa e a natureza e especificidade do objeto em análise. Tratamos, 

concretamente, de estabelecer práticas engajadas na construção de saberes 

compartilháveis. A partir de uma concepção dialética, o estudo buscou uma relação 

dinâmica entre teoria e prática, orientada na perspectiva de uma pesquisa de natureza 

qualitativa. Em consonância com Demo (2004, p.17), exigimos da pesquisa uma 

dimensão completa, ou seja, que ela produzisse ao mesmo tempo conhecimento e 

participação: “[...] a Pesquisa Participante sempre reivindicou a imersão prática: as 

comunidades não precisam apenas estudar os seus problemas, precisam, sobretudo, de 

enfrentá-los.”  

A perspectiva de transformação social por meio de processos participativos é 

uma premissa da Pesquisa Participante. Para Demo (id.ib.),  

 

[...] a grande pretensão da Pesquisa Participante é contribuir para que 

as comunidades se tornem sujeito capaz de história própria, individual 

e coletiva, para saberem pensar sua condição e intervenção alternativa. 

[...] a história não é composta apenas de condições objetivas, mas 

igualmente subjetivas e nestas é possível influir também [...] a 

Pesquisa Participante busca confluir dois intentos: conhecer 

adequadamente e intervir alternativamente. 

 

 

 A intervenção que nos pareceu mais adequada a esta pesquisa foi a imersão no 

Grupo de Formação da União de Núcleos, Associações e Sociedades de Moradores de 
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Heliópolis e São João Clímaco (UNAS), e a observação participante nas diversas ações 

produzidas pelos atores locais, dado o fato de que elas incluiam profissionalmente a 

pesquisadora. A tônica básica, do ponto de vista metodológico, foi a união entre 

conhecimento e ação, coletivamente organizada pela pesquisadora e pelos atores locais, 

ambos no desenvolvimento de suas práticas cotidianas de trabalho.  

Nesse sentido, no universo de suas atividades profissionais, a pesquisadora 

participou efetivamente de encontros, fóruns e reuniões de caráter formativo dos 

projetos da UNAS. Isto porque a pesquisa social trabalha com gente e suas realizações, 

ou, ainda, com atores sociais em relação. Segundo Minayo (2011), os sujeitos/objetos 

de investigação são construídos teoricamente enquanto componentes do objeto de 

estudo; é no campo que eles fazem parte de uma relação de intersubjetividade, de 

interação social com o pesquisador. Podemos afirmar que o produto resultante dessa 

relação não é a realidade concreta e, sim, uma descoberta construída a partir das 

disposições em mãos do investigador: hipóteses e pressupostos teóricos, quadro 

conceitual e metodológico, interações, entrevistas e observações.  

 O que se evidenciou durante o processo de investigação foi que a visão 

construída pela pesquisadora sobre os grupos com os quais interagiu teve como ponto 

de partida as atribuições profissionais da mesma, somadas a um esforço de transformar 

a sua prática profissional em elemento empírico. Desse preâmbulo estabeleceu-se uma 

relação em que pesquisadora e pesquisados buscaram, juntos, a compreensão dos 

processos vividos no cotidiano da comunidade educativa de Heliópolis. 

Sob essa perspectiva, não se pode pensar em neutralidade porque a forma de 

realizar a pesquisa qualitativa revela as preocupações científicas do pesquisador, que 

seleciona aquilo que observa, coleta e compreende: “[...] no campo tudo merece ser 

entendido como fenômeno social e historicamente condicionado.” (MINAYO, 2011, 

p.27). O trabalho de campo permitiu a aproximação da pesquisadora da realidade 

investigada para além de sua condição de profissional no exercício de uma função. Isso 

é duplamente importante em uma pesquisa produzida no âmbito de um mestrado 

profissional, uma vez que o caráter investigativo do estudo, além de potencialmente 

fornecer uma leitura da realidade significativa para a comunidade acadêmica como um 

todo, aproxima o pesquisador dos atores que conformam o cotidiano no qual e pelo qual 

atuam para transformar.  
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O trabalho de campo constituiu uma porta de entrada para o novo, sem, contudo, 

apresentar-nos essa novidade claramente. Foram as perguntas que fizemos para a 

realidade, a partir da teoria que apresentamos e dos conceitos transformados em tópicos 

de pesquisa que nos forneceram a grade ou a perspectiva de observação e de 

compreensão. Por tudo isso, o trabalho de campo, efetivado aqui por meio de 

observações sistemáticas, representou uma etapa importantíssima da investigação. 

Desse modo, a definição do percurso metodológico ocorreu conforme o campo 

se revelava no processo de observação sistemática, primeira etapa da investigação, cujo 

objetivo era levantar informações preliminares sobre o contexto da pesquisa e 

estabelecer contatos que configurassem sua empiria. Nesse primeiro momento, a 

experiência vivida indicava uma análise de caráter qualitativo e requeria instrumentos 

como entrevistas abertas e semi-estruturadas.  

A inflexão na pesquisa se deu entre 2012 e 2013, quando as observações 

começaram a ser sistematizadas e a participação no grupo de formação da UNAS se 

tornou mais intensa, num contexto de observação participante em que os diálogos entre 

os educadores da localidade, em seus diversos encontros formativos, apresentaram-se 

como oportunidade importante de coleta de dados para a pesquisa. 

Diante dos caminhos acima percorridos e da orientação estritamente qualitativa 

da pesquisa, a triangulação dos procedimentos metodológicos se mostrou necessária 

para a compreensão dos processos engendrados pelos atores envolvidos no estudo. O 

plano metodológico elaborado para a presente pesquisa previu, portanto, em síntese, os 

usos das seguintes etapas e metologias:  

 

1. Observação sistemática  

 

A Observação Sistemática é aqui caracterizada como uma ação intencional na qual 

nos colocamos como observadores, com a finalidade de colher dados e compreender o 

campo e o contexto da pesquisa. A filosofia que a fundamenta advém da necessidade de 

nos colocarmos no lugar do outro para que a apreensão da realidade seja a mais 

complexa e completa possível. A observação das atividades cotidianas das lideranças 

comunitárias, dos educadores e dos moradores da região resultou, em boa medida, em 

informações e impressões que seriam úteis para etapas posteriores da pesquisa. Na 

observação, os aspectos foram aflorando aos poucos e, para sistematizá-los, o principal 
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instrumento foi o diário de campo, que tornou possível apontar, de modo organizado e 

metodologicamente coerente, todas as informações que antecederam ou que não fizeram 

parte do material formal coletado nas entrevistas. 

Além de observar e sistematizar em diário o que apreendemos, a participação 

voluntária na organização de atividades desenvolvidas pelo movimento social da região 

representou um elemento importante de acesso a informações e de aproximação à 

comunidade. Desse modo, foram concebidos e organizados, junto à UNAS, os seguintes 

eventos: 

 

Junho de 2012 – Festival e Caminhada pela Paz de Heliópolis 

 Evento anual organizado pelo Movimento Sol da Paz, reuniu mais de 10 mil 

pessoas, segundo contagem das lideranças comunitárias da UNAS, com o tema: 

“Políticas Públicas e Consciência Comunitária: Assegurando a Construção de uma 

Sociedade Educadora”. O Movimento Sol da Paz reúne-se ordinariamente uma vez por 

mês, para discutir os temas da Caminhada e organizar o evento. A pesquisadora 

participou de todas as reuniões do Movimento, nos anos de 2012 e 2013.  

 

Setembro de 2012 – Seminário da Educação de Heliópolis 

O evento aconteceu na quadra da UNAS, na Rua da Mina, e contou com a 

participação de 620 pessoas, em sua maioria educadores sociais e professores das 

escolas da região. Foi organizado pela equipe de gestão do Centro de Convivência 

Educativa e Cultural de Heliópolis, em parceria com a diretoria da UNAS. Como 

conferencistas, participaram: José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte de Portugal; 

Braz Nogueira, diretor da EMEF Presidente Campos Salles, escola da região de 

Heliópolis; Helena Singer, coordenadora da ONG “Cidade Escola Aprendiz”, Sônia 

Kruppa, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e Paul 

Singer, Secretário Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 

Emprego, professor titular aposentado da Faculdade de Economia e Administração da 

Universidade de São Paulo.  

 

Outubro de 2012 – Festa das Crianças de Heliópolis 

 O evento foi organizado pela UNAS, com a participação de funcionários e 

voluntários. Atendeu 2.200 crianças da comunidade, em 5 pontos da região.  
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Fevereiro de 2013 – Foliópolis (Festa de Carnaval) 

 Organizado por uma comissão composta por lideranças comunitárias e equipe de 

gestão do Centro de Convivência, o cortejo de carnaval de Heliópolis teve como 

público-alvo os educandos atendidos pelos Centros da Criança e do Adolescente geridos 

pela UNAS.  

  

Junho de 2013 – Festival da Paz 

 O Festival da Paz foi organizado por uma comissão eleita pelo Movimento Sol 

da Paz, formada por educadores sociais, professores e membros da equipe de gestão do 

Centro de Convivência. Consistiu na apresentação de 42 espetáculos produzidos por 

educandos e artistas amadores de Heliópolis, em 4 locais da região: Centro de 

Convivência, CEU Meninos, CCA Heliópolis, Praça Santa Edwiges. 

 

Junho de 2013 – XV Caminhada da Paz 

 A Caminhada é organizada pelo Movimento Sol da Paz há 15 anos. O 

movimento congrega educadores, lideranças comunitárias e população local. Em 2013, 

reuniu cerca de 12 mil participantes, segundo as lideranças comunitárias, em 

manifestação pública pelas ruas de Heliópolis.   

 

Novembro de 2013 – III Seminário da Educação de Heliópolis 

 O evento aconteceu, mais uma vez, organizado pela equipe de gestão do Centro 

de Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis, em parceria com o Grupo de 

Formação da UNAS, e se estruturou a partir de quatro temas, a saber: Educação Integral 

na perspectiva do Bairro Educador, Espaço Público e Educação numa perspectiva 

urbanística, Autonomia Escolar e Políticas Públicas para a Primeira Infância numa 

perspectiva intersecretarial. Participaram dos debates Maria Aparecida Perez, ex-

secretária da educação e atual assessora da Secretaria do Governo Municipal de São 

Paulo; Sônia Kruppa, professora doutora do departamento de Administração Escolar e 

Economia da Faculdade de Educação da FEUSP; João Miranda, líder comunitário; Ruy 

Ohtake, arquiteto e urbanista que projetou o CCECH e o Conjunto Residencial de 

Heliópolis; Caio Santo Amore, arquiteto e Urbanista da Assessoria Técnica da ONG 

PEABIRU; Antônia Cleide Alves, presidente da UNAS; Braz Rodrigues Nogueira, 

diretor da EMEF Presidente Campos Salles; Helena Singer, Diretora Pedagógica da 
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ONG Cidade Escola Aprendiz; Fátima Antônio, Diretora de Orientação Técnica de 

Ensino Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo; 

Beatriz Goulart, consultora do MEC para o Programa Mais Educação; Franklin Félix, 

docente do Programa de Educação a Distância de Saúde do Trabalhador do Ministério 

da Saúde; e Genésia Miranda, liderança comunitária. O III Seminário contou com a 

participação de 750 educadores de Heliópolis.  

 

 

2. Observação Participante – o Grupo de Formação da UNAS 

 

O Grupo de Formação da UNAS é composto por membros da diretoria executiva 

e da diretoria ampliada da entidade. Foi criado com o objetivo de conceber e executar os 

processos de formação política dos funcionários que trabalham nos diversos 

equipamentos educativos e culturais de Heliópolis dirigidos pela entidade. Em um 

processo de autoformação, o grupo foi se constituindo para pensar as práticas educativas 

e culturais desenvolvidas pela entidade e para refletir sobre uma formação que fosse 

política e pedagógica ao mesmo tempo. A formação a que são submetidos os membros 

da UNAS acontece ordinariamente em reuniões mensais, nas quais os participantes se 

agrupam segundo suas atribuições funcionais:  

 

- Fórum de Gestores, em que participam diretores e coordenadores pedagógicos de 

todos os equipamentos sob gestão da UNAS; 

- Fórum de Coordenadores Pedagógicos dos CCAs - Centros da Criança e do 

Adolescente; 

- Fórum de Coordenadores Pedagógicos dos CEIs - Centros de Educação Infantil; 

- Paradas Pedagógicas dos CCAs, com todos os educadores sociais dos 10 Centros 

da Criança e do Adolescente administrados pela entidade; 

- Paradas Pedagógicas dos CEIs, com educadores dos Centros de Educação Infantil. 

 

Além das reuniões ordinárias, o grupo de formação da UNAS concebe o 

Congresso Anual da entidade.   

A inserção nas práticas da Comissão de Formação da UNAS permitiu tanto 

compreender melhor o contexto político de construção comunitária da pedagogia do 
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Bairro Educador quanto coletar dados significativos sobre as representações das 

lideranças comunitárias a respeito dessa construção.  

 

 

3. Entrevistas - Projeto Memórias de Heliópolis 

 

O Projeto Memórias foi concebido pelo grupo de Gestão do Centro de 

Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis e pela UNAS, sendo executado com o 

financiamento da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Além de oferecer 

oficinas artísticas à comunidade, o projeto tinha como objetivo reconstruir o histórico de 

Heliópolis, segundo depoimentos da população local, e gerou um acervo videográfico e 

fotográfico sobre a história dos moradores da região e sobre as concepções que 

apresentavam acerca do projeto e da realidade de implantação do Bairro Educador.  

A produção desse acervo consistiu em entrevistas abertas com moradores da 

localidade, lideranças da UNAS e com Braz Nogueira, diretor da Escola Municipal de 

Educação Fundamental (EMEI) Presidente Campos Salles. Filmagens e edição foram 

realizadas pela cineasta Bruna Lessa, sob a coordenação desta pesquisadora. A partir de 

um roteiro de entrevista elaborado por ambas, as perguntas foram formuladas com o 

intuito de apreender o histórico constitutivo do território e as representações dos sujeitos 

eleitos para a pesquisa no que diz respeito às lutas sociais que vivenciaram e ao 

processo de construção do Projeto Bairro Educador. Depois de editadas, as entrevistas 

foram transcritas e encontram-se anexadas ao presente estudo.  

Na entrevista aberta, o informante é convidado a falar livremente sobre um tema 

e as perguntas, quando feitas, buscam aprofundar as reflexões. As narrativas de vida dos 

moradores, dada a reflexão que propiciou aos sujeitos entrevistados, permitiram levantar 

informações sobre a realidade que vivenciam em seus próprios termos. Os dados 

subjetivos conseguidos constituíram uma representação da realidade. Quando 

analisadas, as entrevistas precisaram incorporar o contexto de sua produção e foram, 

portanto, acompanhadas e complementadas por informações provenientes da 

observação sistemática e do estudo da bibliografia de referência.  
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Organização dos Capítulos 

 

O primeiro capítulo do presente estudo objetiva elucidar o contexto da pesquisa, 

ao descrever o histórico constitutivo da favela de Heliópolis, assim como a gênese do 

movimento popular na região. Procuramos desenvolver essa narrativa histórica por meio 

das memórias dos primeiros moradores da localidade, e para tanto recorremos às 

entrevistas realizadas e ao material bibliográfico e documental estudado.  

No Capítulo II, procuramos traçar as concepções pedagógicas que sustentam o 

projeto Bairro Educador, em consonância com os preceitos da Educação Integral e com 

o movimento das Cidades Educadoras. Para tal, utilizamos a literatura teórica pertinente 

e os pressupostos teóricos firmados nos documentos de fundamentação do projeto 

executado na região.  

O Capítulo III intenciona descrever como a comunidade de Heliópolis 

implementa o Projeto Bairro Educador, relatando e analisando como articula seus 

diversos espaços educativos em torno desse ideal. Subsidiaria e parcialmente, desvela os 

mecanismos de articulação entre os equipamentos de educação formal e não formal e o 

caráter educativo intrínseco aos movimentos sociais.   

O quarto capítulo objetiva analisar como os atores do projeto / sujeitos da 

pesquisa – educadores e lideranças comunitárias – representam o conceito Bairro 

Educador, por meio da análise de seus discursos, a partir das categorias 

Conscientização, Autonomia e Hegemonia.  
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Capítulo I 

O LUGAR: HISTÓRIA E MEMÓRIA 

 
Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. 

- Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? – pergunta Kublai Khan. 

- A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra – responde Marco -, mas pela 

curva do arco que estas formam. 

Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta:  

- Por que falar das pedras? Só o arco me interessa. 

Polo responde: 

- Sem pedras o arco não existe.  

 

(CALVINO, Italo. As cidades invisíveis) 

 

 

Figura 1-  Paisagem recente de Heliópolis 

Fonte: Gildivan Félix 
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Heliópolis se localiza na região sudeste de São Paulo e pertence ao subdistrito do 

Sacomã, administrado pela Subprefeitura do Ipiranga. Com uma área de 1 milhão de 

metros quadrados
1
, seus limites são a Avenida Juntas Provisórias, a Avenida Almirante 

Delamari e a Estrada das Lágrimas. Faz divisa com a cidade de São Caetano do Sul e 

sua outra extremidade fica nas proximidades do terminal metropolitano do Sacomã.  

         

 

Figura 2 - Localização geográfica de Heliópolis 

Fonte: Google Maps, maio de 2013. 

 

Quantificar a população e as reais condições de infraestrutura urbana da região 

de Heliópolis é uma tarefa árdua, pois significa abrir uma discussão sobre a demarcação 

político-administrativa daquele território utilizada pelos órgãos de governo, sempre 

mutante ao longo do tempo. A discussão tem caráter político, uma vez que são os dados 

oficiais que subsidiam as ações do poder público no que se refere a projetos de 

intervenção urbana e social.  

Segundo dados da Secretaria da Habitação do Município de São Paulo (Sehab, 

2013), Heliópolis possui 18.080 domicílios localizados em terrenos particulares e 

municipais, com regularização fundiária em processo. Ainda segundo este órgão, 83% 

da região conta com abastecimento de água, 62% com esgotamento sanitário, 57% com 

                                                 
1
De acordo com a dissertação de mestrado defendida por Cláudia Cruz Soares em 2010, Heliópolis, 

práticas educativas na paisagem, todo o perímetro de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados 

correspondentes à área de Heliópolis, registrado na 6ª Circunscrição Imobiliária, está sendo objeto de 

regularização fundiária.  
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iluminação pública e 94% dos domicílios possuem rede elétrica domiciliar. Todos os 

domicílios recebem coleta de lixo. Os dados disponibilizados por esta Secretaria 

quantificam uma população residente total de 45.325 pessoas para as Glebas A, K e N. 

Na Gleba A, morariam 21,2% de pessoas analfabetas, na Gleba K, 12,5%, e na N, 

21,2%. Os índices de desemprego representariam 11,7% da realidade das pessoas da 

Gleba A, 16,3% da população da Gleba K e 15% dos residentes na Gleba N.  

Aproximadamente 40% das famílias de Heliópolis são compostas por mães e 

filhos, sendo a mãe a única provedora. Há escolas públicas, mas não em número 

suficiente para atender a demanda. As opções de lazer em Heliópolis ainda são muito 

restritas, pois não há parques, teatros ou espaços esportivos, com exceção dos 

equipamentos do CEU Meninos e do Centro de Convivência Educativo e Cultural de 

Heliópolis.  

Os dados publicados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – FIBGE, no Censo 2010, quantificam 12.105 domicílios em Heliópolis e 

uma população de 41.118 pessoas.
2
 O órgão não divulga dados de moradores de favelas, 

porém, o item “aglomerado subnormal” é usado como referência para cálculos por ser o 

único dado consolidado que se aproxima dessa realidade. Para o FIBGE, são 

aglomerados subnormais as áreas em que a posse do terreno é irregular – invasões de 

áreas públicas, por exemplo – e que têm pelo menos 51 domicílios. No resultado do 

Censo 2010 há, portanto, distorções: Heliópolis é considerada apenas parcialmente 

como aglomerado subnormal, ou seja, para o FIBGE nem todos os moradores da área 

vivem em condições que exijam uma política governamental para melhorar a sua 

condição de vida.  

A União de Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis e região – 

UNAS trabalha com o número de 125 mil habitantes. Alguns líderes comunitários 

chegam a falar de 195 mil e encontramos moradores que afirmam ser superior a 200 mil 

a quantidade de pessoas morando em Heliópolis.  Como explica Antônia Cleide Alves, 

atual presidente da UNAS:  

 

Hoje está muito difícil [...] você pega o último Censo, o que 

consideraram? [...] eles [o IBGE] contaram os locais onde não teve 

                                                 
2
 Censo 2010, Tabela 2 – Domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais, população 

residente em domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais, por sexo, e média de 

moradores em domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais, segundo as Grandes 

Regiões, as Unidades da Federação, os municípios e aglomerados subnormais – 2010. 
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urbanização, onde não tem rede de água, de esgoto e pavimento. Na 

verdade fizeram um mapa dos bolsões de miséria, pelo que eu estou 

entendendo. 

 

 

 Uma simples caminhada pelas ruas e vielas de Heliópolis já anuncia a altíssima 

densidade demográfica da região. Ruas sempre cheias, com muitos carros, poucas 

calçadas, casas grudadas umas nas outras, edificações de três, quatro ou cinco andares, 

com mais de uma família em cada pavimento. Como conta Cleide, 

 

Em 1986 tinha 5 mil famílias aqui. Heliópolis hoje está assim porque 

a gente vê o resultado do descaso do poder público, de deixar pra lá, 

de não querer resolver [...] hoje, nos projetos da UNAS, atendemos 

3500 famílias por dia. Agora, quantas famílias têm hoje em 

Heliópolis, eu não sei, isso eu acho que é um problema, a gente tem 

que parar de não ter os números, isso é uma coisa que favorece até a 

miséria no local, você não ter os dados... todo o nosso planejamento 

estratégico, que nós estamos construindo, é pra gente ver esses 

dados... quantas escolas, realmente, a gente precisa que tenha, posto 

de saúde? A gente sabe que precisa, mas quantos realmente seriam? 

Pra ter isso a gente precisa ter a noção de quantas famílias [...] hoje 

está retalhado, vira uma colcha de retalhos, que você tem que ficar 

montando, dá mais trabalho... 
 

 

A variação de dados estatísticos revela os interesses subjacentes de grupos 

distintos: de um lado, a população em luta por investimento público na infraestrutura 

urbana da região, de outro, o governo subestimando o território, talvez como forma de 

subestimar os problemas.  

Conforme explicita Soares (2010), a área onde é hoje Heliópolis era muito rica 

em córregos e pequenos riachos, em vegetação remanescente da Mata Atlântica e minas 

d‟água: só na Estrada das Lágrimas existiam mais de cinco minas. Também havia água 

na Rua Almirante Mariath, na Rua União e ao lado da Igreja Santa Edwiges. Esses 

locais se tornaram referência para os moradores no início da década de 80, pois viraram 

pontos de encontro em Heliópolis. As minas de água eram os locais onde os moradores 

se reuniam e acabavam se mobilizando para resolver problemas da comunidade. Hoje 

não encontramos mais minas d‟água porque elas estão debaixo das casas. Atualmente, 

há uma mina ativa na Rua da Mina, onde funciona um Centro de Educação Infantil 

administrado pela UNAS. A atual paisagem de Heliópolis, como em outras periferias de 

São Paulo, é constituída por uma alta densidade de casas, as edificações são derivadas 

da autoconstrução, os arruamentos são irregulares, há casas com pouco ou sem nenhum 
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recuo em relação às calçadas e ruas. A maioria das casas é geminada, estreita, com 

pouca ventilação e luminosidade, chegando até à impossibilidade de haver janelas, em 

função de um vertiginoso processo de verticalização. A autora observa que o uso do 

solo é predominantemente residencial, aponta a alta densidade de construções em 

pequenos lotes, em uma topografia plana, com baixas declividades, baixíssimo nível de 

vegetação e próxima a córregos. Ainda de acordo com Soares (2010), os barracos 

construídos no chão batido, nos anos 70 e 80, foram dando espaço a casas de alvenaria, 

mas ainda encontramos barracos de madeira espalhados pelo bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Barraco de madeira remanescente em Heliópolis        

Fonte: Cacá Bernardes, 2013 

 

 

A divisão territorial de Heliópolis recebe diferentes denominações: a prefeitura 

nomeia as áreas como glebas (de A a N), a comunidade como Núcleos. Segundo Soares 

(2010), a maior parte dos conjuntos habitacionais de Heliópolis está localizada nas 

glebas N, E e A. A maior gleba é a K, que para a comunidade corresponde aos núcleos 

Mina, Lagoa, Flamengo e PAM. A autora observa ainda que há uma maior concentração 

de casas e equipamentos sociais na Gleba K. Já nas glebas A e N (núcleos Heliópolis e 

Imperador) verificamos a predominância de conjuntos habitacionais resultantes de 

projetos da COHAB e do Programa de Urbanização e Verticalização das Favelas do 
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Município de São Paulo (PROVER), e ainda do Programa Bairro Legal/ Urbanização de 

Favelas. 

 

 

       Figura 4 - Divisão Territorial por Glebas 

      Fonte: Soares, 2010 
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        Figura 5 - Divisão Territorial por Núcleos 

      Fonte: Soares, 2010 

 

 

Em seu estudo, Soares (2010) nos mostra como essa área se constituiu em uma 

das maiores favelas do Brasil. O território onde hoje se situa Heliópolis pertencia à 

família do Conde Sílvio Álvares Penteado,
3
 proprietário do Sítio Heliópolis-Moinho 

Velho. Nas décadas de 1920 a 40, 36 casas geminadas abrigavam os empregados que 

trabalhavam no sítio: eram residências de boa construção, em lotes com áreas de 141 a 

697 metros quadrados, com dois dormitórios, banheiro, cozinha, localizadas onde hoje 

se situa o Hospital Heliópolis e o início da Estrada das Lágrimas. 

 

 

                                                 
3
 De acordo com Soares (2010), o Conde Silvio Álvares Penteado foi o primeiro presidente da Fundação 

Álvares Penteado. Ele era filho do fazendeiro e industrial Antônio Álvares Leite Penteado (1852-1912) e 

irmão de Armando Álvares Penteado. Morador de Higienópolis, residiu na casa onde hoje funciona a pós-

graduação da FAU/USP, na Rua Maranhão. Esta casa, tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo – Condephaat, foi projetada pelo 

arquiteto sueco Carlos Ekman, a pedido de Silvio. A autora escreve ainda que, na década de 40, quando o 

Sítio Heliópolis foi vendido ao IAPI, a Fundação Armando Álvares Penteado vivia uma estagnação 

financeira.  
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Figura 6 - Antigos moradores (Sítio Heliópolis – Moinho Velho) 

Fonte: Acervo UNAS 

 

Em 1942 o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI 

adquiriu a área com a intenção de construir casas para seus associados, projeto que 

nunca saiu do papel: “O abandono do poder público favoreceu outros usos por grupos e 

moradores da região.” (Soares, 2010, p. 35). A autora explica que o local já era rota de 

soldados e comerciantes que vinham do centro de São Paulo com destino ao Porto de 

Santos, ou vice-versa, e tinham como ponto de encontro a árvore situada na Estrada das 

Lágrimas.
4
 

                                                 
4
 A Figueira das Lágrimas fica na altura do número 515 da Estrada das Lágrimas. Trata-se de uma árvore 

importante para a história do Brasil. A placa localizada embaixo da planta diz ser uma ficus microcarpa, 

planta original da Ásia, mas na verdade é uma figueira-brava chamada Ficus gomelleira, espécie de 

crescimento lento nativa das matas paulistanas. Perto dela foi plantada uma ficus estrangeira (ficus 

benjamina), que hoje faz companhia à anciã e confunde quem passa em uma só massa verde. Como conta 

Dona Iara, moradora da casa localizada ao lado, diante desta árvore já passaram mercadores, soldados, 

viajantes e até os imperadores D. Pedro I e D. Pedro II. Em seu tronco, mães chorosas, pais apreensivos e 

esposas angustiadas encostaram para ver seus filhos e maridos sumirem estrada adentro rumo à Guerra do 

Paraguai. A árvore marcava o ponto de despedida para quem descia ou subia a Serra do Mar. Em 1920, o 

prefeito Firmiano Pinto mandou construir uma mureta com grades ao redor da figueira para protegê-la, 

onde afixou uma placa de bronze com um poema de Eugênio Egas: “Sou a árvore das lágrimas/E das 

saudades/Sob a minha sombra/Corações sem número/Separaram-se aflitos.” Em 1952, a árvore recebeu 

mais uma placa de bronze, afixada no próprio tronco, com os dizeres de Guerra Junqueiro: “Esta árvore 

não pode ser tocada. Foi semente, embrião de monstro. Alma latente, na terra a germinar. Aspirando num 

sonho obscuro, vagamente, ao Infinito, à Vida, à Luz Vermelha, ao Ar”. O local onde fica a árvore sofreu 

e ainda sofre com frequentes atos de vandalismo como pichações e roubos. A placa de bronze que 

identificava o local como parte da história do Brasil há décadas foi roubada e nunca mais reposta. 

Atualmente, a Subprefeitura do Ipiranga começou a recuperar o muro ao redor da árvore. 
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Figura 7 - Árvore das Lágrimas 

Fonte: Acervo UNAS 

 

A autora descreve ainda que, neste período, havia na região vários campos de 

futebol onde aconteciam torneios, campeonatos de balão e corridas de carros, ou seja, 

Heliópolis era uma área com muitos usos de lazer. Em 1966, a área passou a ser 

administrada pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 

Social – IAPAS, que vendeu, então, uma parte do terreno à Petrobrás e começou a 

construção do Hospital Heliópolis e do Posto de Assistência Médica na Avenida 

Almirante Delamari. Os trabalhadores da construção instalaram-se nos primeiros 

alojamentos da região. 

Em 1971, a Prefeitura, sob a gestão de José Carlos de Figueiredo Ferraz, retirou 

153 famílias da favela da Vila Prudente, uma das primeiras de São Paulo, e as alocou 

“provisoriamente” na área próxima ao Hospital Heliópolis, para a construção de aneis 

viários sobre o Rio Tamanduateí.  

 

Era o sonho que a gente tinha, da casa própria [...] eles disseram: 

„vocês vão ficar lá no alojamento provisório, mas a Prefeitura está 

construindo casa pra vocês‟ [...] então a gente saiu de lá com toda a 

alegria do mundo [...] e quando viemos pra cá, aqui era um local que 

não tinha escola perto, era só um matagal [...] o alojamento, que a 

Prefeitura montou, eram casas, uma grudada na outra, o banheiro, 
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onde a gente tomava banho, era tudo coletivo, e a gente ficou nesse 

espaço [...] estamos até hoje [...] foi passando o tempo e eles 

começaram a oferecer casa em Guaianazes, foi um período em que 

eles queriam retirar as famílias pobres do centro, aqui começou a ficar 

centro, começou a ficar uma área valorizada. 

(Antônia Cleide Alves, atual presidente da UNAS, foi moradora dos 

alojamentos provisórios) 

 

Em 1978, na gestão Olavo Setúbal, a Prefeitura realizou nova remoção, agora 

dos moradores da favela do Vergueiro, o que trouxe mais 60 famílias à região. Essas 

moradias, que deveriam ser provisórias, tornaram-se permanentes. E no entorno dos 

alojamentos e das bicas de água mais e mais famílias começam a chegar: eram parentes 

e amigos dos que já estavam por ali, vindos do Nordeste, de Minas Gerais e também do 

ABC paulista.  

 

Figura 8 - Alojamento Provisório 

Fonte: Acervo UNAS 

 

De acordo com Gohn (2012), o crescimento de número de favelados em São 

Paulo, entre 1973 e 1987, foi de 1.039% contra 59,89% do número total de habitantes 

da cidade. No período, houve um aumento significativo da população favelada, sem, 

contudo, ter havido aumento proporcional do número de favelas, que na verdade 

incharam. Ainda segundo a autora, ao longo da década de 70 as favelas foram se 

organizando com o apoio de setores da Igreja Católica, as Comunidades Eclesiais de 

Base – CEBs da chamada ala da Teologia da Libertação. A atuação da Pastoral de 
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Favelas foi fundamental para a organização das lideranças comunitárias de Heliópolis. 

Segundo João Miranda, liderança comunitária, a própria Pastoral nasceu nesta época, na 

região do Ipiranga, e depois se desenvolveu em outras regiões da cidade:  

 

Hoje é Pastoral da Moradia [...] a Pastoral de Favelas foi fundada aqui. 

Não foi na zona leste, não foi na zona sul, foi aqui, no bairro do 

Ipiranga, na sudeste. Foi a primeira organização da Pastoral de 

Favelas, essa é a história, mesmo, real [...] depois se espalhou, e 

graças a Deus, tem que se espalhar, mesmo. Era bom que fosse só 

aqui, que só tivesse favela aqui, mas como tem [em muitos lugares], 

então que pelo menos se organize, pra sair disso, né?  Tem que se 

organizar [...] e depois veio o Movimento de Moradia, que hoje tem 

lutas em nível nacional, estadual, que é muito legal, muito bom... mas 

começou assim a história. 

 
 

Como em outras regiões da cidade, na década de 1980 intensifica-se em 

Heliópolis o processo de ocupação da terra e as áreas onde ficavam os campos de 

futebol, entre outras ainda livres, passam a ser demarcadas por novos recém-chegados.  

Segundo o relato de antigos moradores, a ocupação se deu de forma muito rápida, como 

relata João Isaías, morador desde 1978: “Em 1986 foi quando houve a ocupação geral, 

que eram 18 campos de futebol [...] foi no carnaval de 86, aí começou, onde tinha 

espaço foi fazendo [...] e isso, do dia pra noite, você enche isso aqui.” 

A consolidação da favela, via ocupação fundiária, não se deu sem conflitos. Os 

moradores mais antigos relatam inúmeros embates envolvendo o poder público e 

grileiros, que se diziam os donos dos terrenos ocupados e que cobravam aluguéis, muito 

embora vários moradores tivessem comprado seus lotes e barracos: “A chegada aqui foi 

pra fugir do aluguel. Compramos um barraco do Mineiro, esse barraco virou a minha 

casa”, conta João Miranda. O morador Geraldo Pinto da Silva também lembra a compra 

de sua casa: “Tinha uns caras aqui que se diziam os donos do terreno. E era tudo grileiro 

[...] eu tive que dar 8 cruzeiros, naquele tempo.” O pagamento também acontecia com a 

transferência de bens como carros, como conta Libeiralino, outro antigo morador: 

“Tinha uma perua, troquei num barraco.” 

Genésia Miranda, moradora desde o início dos anos 80 e hoje uma das principais 

lideranças da comunidade, relata a história que vivenciou:  

 

Dois dias depois que eu vim pra cá, pra mim foi uma surpresa, mesmo 

comprando o barraco a gente tinha que fazer um contrato com os 

grileiros, era um contrato de aluguel, você pagaria todo mês [...] e eu 
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me neguei a dar o documento, aí eles me deram o prazo de 24 horas 

para sair [...] apareceram uns dez homens, do nada, pegaram a gente e 

começaram a bater na gente muito forte.  

 
 

A mesma moradora conta que toda essa violência intimidava a grande maioria 

dos moradores, mas evidenciava também que havia algo estranho no que se refere à 

posse da terra: “eu pensava: se eles eram mesmo os donos, porque judiar?.” E a luta por 

informação e, principalmente, pela permanência, trouxe como consequência a 

organização comunitária:  

 

[...] começamos a fazer a articulação com os moradores para que eles 

se juntassem na luta, para que a gente descobrisse quem era o dono 

dessa terra, porque uma coisa a gente sabia: isso não era deles [dos 

grileiros]. Aí a gente descobriu que essas terras eram do IAPAS, por 

isso que tem o Hospital Heliópolis.
5
 

 

 

 A urgência da ocupação acontecia também como estratégia de luta contra a ação 

dos grileiros, como nos testemunhou a moradora Marinalva Dias de Souza: 

 

[...] pegamos uma estaca e falamos: „é nosso aqui, e vamos fazer um 

barraquinho‟ [...] porque se nós não fizéssemos o barraco as pessoas 

vinham e tomavam [...] demarcou tem que fazer logo, não podia 

esperar dois, três dias não, porque chegava alguém mais valente e 

queria tomar, né? E você não ia arrumar briga porque o terreno não era 

seu [...] e ali meu pai fez um barraquinho com quatro cômodos, deixou 

um quintal grande, também não fez piso, ele era pedreiro mas não fez 

piso, só levantou as tábuas. 
 

 

 

 A violência contra as pessoas que realizavam a ocupação não era praticada 

somente pelos grileiros. Junto com eles, vinha a polícia, que realizava muitas ações de 

reintegração de posse a mando do Poder Judiciário. Como narra Lázara, moradora de 

Heliópolis há mais de 30 anos:  

 

[...] fazia uns dois, três dias que eu tinha mudado pra cá, eles vieram 

com cavalaria de polícia [...] derrubar os barracos. Derrubaram muitos, 

                                                 
5
 Hoje, encontramos esse conhecimento na fala de alguns jovens da comunidade: “Como assim, uma 

favela com um Hospital? Mas na verdade é um Hospital com uma favela em volta. O pessoal que estava 

construindo o Hospital foram os primeiros moradores, eles deram o começo do que é essa imensidão de 

Heliópolis hoje”, explica Wellington Pedro de Souza, nascido em Heliópolis e atualmente estudante de 

medicina em Cuba. 
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chegou até a machucar gente, muita gente ficou sem casa pra morar. Aí 

quando chegou no meu [...] eu tinha ido buscar água na [bica] Santa 

Edwiges [...] quando eu cheguei com a água eu escutei aquela bateção, 

gente gritando, chorando, no que eu saio pra fora já estavam chegando 

no meu barraco [...] quando ele imbicou a maquininha pra derrubar o 

meu barraco eu juntei os três meninos e me joguei embaixo da 

maquininha. Eu falei pra eles: „você passa por cima porque eu não 

tenho mais onde morar, nem parente, nem ninguém... vocês matem, 

porque assim eu paro de sofrer`. 
 

 

       Figura 9 - Desocupação com ação policial 

       Fonte: Acervo UNAS 

 

Encontramos muitos relatos sobre a solidariedade deste momento, mais tarde 

verificada nos projetos de construção por mutirão. Nas palavras de João Miranda: “Aqui 

o mutirão era, no primeiro momento, de bater prego no madeirite, de madrugada, para 

fazer os barraquinhos, para que quando chegasse a polícia de manhã as famílias já 

estarem com os filhos dentro dos barracos.” Ou no relato de Dona Maria José: “Aí o 

pessoal disse: „Zezé, deixa de ser boba, você tem seis filhos pequenos, vai invadir no 

Heliópolis também‟. Eu e cinco vizinhos viemos pra cá, eles fizeram um barraco pra 

mim, e moramos aqui até hoje.”  

O que compreendemos a partir dos relatos é que a organização comunitária 

acontece em Heliópolis, a partir do final dos anos 70, como expediente de mobilização 

dos moradores em busca de infraestrutura urbana, pois assim acreditavam ser possível 

obter a posse legal da terra. Como explica João Isaías: 
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Eu achava que pra gente permanecer, pra gente ter direito, teria que 

colocar água e luz [...] aí formamos uma comissão pra ir atrás de água 

e luz [...] e conquistamos a água e a luz. O esgoto não tinha, nós 

fazíamos em mutirão, cada um dava uma barra de cano, o outro 

comprava o cimento, a gente fazia aquela vaquinha, e no final de 

semana a gente fazia em mutirão, nas vielas, só viela, depois começou 

a crescer. Pra mim, na época, eu achava que só tendo a água e a luz a 

gente teria estabilidade da residência. Na verdade não era bem isso. 

 

 

No início dos anos de 1980, a partir da relação com a Pastoral de Favelas, ala 

mais progressista da Igreja Católica, a comunidade começa a se articular como um 

movimento mais amplo de luta política. Segundo Mércia, moradora e militante social, o 

ingresso na militância política muitas vezes aconteceu no interior da Igreja: 

 

Comecei rezando o terço, e através do terço a gente falava sobre a 

prática, a responsabilidade social, a gente falava da fraternidade, a 

gente falava de dividir com o outro: por que tem moradia no Alto do 

Ipiranga, rica, e o outro passando fome? Não tem condição de dividir 

isso? Como é essa divisão? O que, pra vida religiosa, é chamado 

marxismo, [diziam]: “ah, vocês são de uma linha marxista, e tal.” 

 

 O apoio que os moradores de Heliópolis receberam de religiosos católicos 

progressistas, atuantes na região, também é mencionado no depoimento de Mércia: 

“Nós não podemos esquecer a Igreja Santa Edwiges, ela deu muito apoio. A gente 

rodava panfleto, material de Movimento de Moradia, tudo lá na Igreja Santa Edwiges, 

porque lá nós tínhamos uns dois ou três padres comprometidos com o movimento.” 

 Segundo Geraldo, líder comunitário e diretor da UNAS, a primeira associação de 

moradores do Núcleo Mina, onde hoje é a sede da entidade, foi financiada com recursos 

da Igreja: 

 

O Padre Detino, da Santa Edwiges, era muito perseguido na Igreja. 

Porque, até hoje, o pessoal é a favor de reformar a Igreja, ele não. Ele 

usava os recursos das doações pra ajudar aqui, o primeiro Centro 

Comunitário, que é o daqui, da Mina, ele que construiu. Ele, não a 

Igreja, porque a Igreja era contra ele. Depois a Igreja muda muito 

também [...] da década de 90 pra cá, a Igreja fica cada vez mais 

pelega, então hoje a gente tem Igreja que fica fechada, as salas ficam 

fechadas, é uma Igreja que quer mais usar essa imagem da pobreza do 

que libertar as pessoas, é triste [...] Isso no campo institucional, porque 

tem pessoas lá dentro bem intencionadas. Mas logo, logo vão ser 

espirradas. 
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Para que possamos compreender o atual projeto político-ideológico do 

movimento comunitário de Heliópolis, formulador do Bairro Educador, precisamos 

entender a composição de seus quadros dirigentes. Como citado anteriormente, a 

formação das lideranças da região contou com a presença da Igreja Católica, mais 

precisamente da ala da Teologia da Libertação, mas também com a participação do 

Partido dos Trabalhadores - PT e de assessorias diversas. As características básicas de 

um projeto comunitário são centradas no desenvolvimento do homem explorado em luta 

pela construção de uma sociedade mais igualitária. Segundo Gohn (2012, p. 46), 

 

[...] os movimentos comunitários buscam no passado as raízes de uma 

convivência mais solidária, não negam o papel do Estado na sociedade 

mas reivindicam o seu controle, lutam pela autonomia dos movimentos 

fora do âmbito da máquina estatal, tomam o processo de 

institucionalização como uma necessidade, encaram o processo de 

mudança como sendo uma tarefa histórica a longo prazo, acreditam na 

eficácia de ações de resistência, utilizam-se de atos de desobediência 

civil como forma de protesto, reivindicam total autonomia partidária, 

porém a maioria de seus participantes tem compromissos partidários, 

particularmente com o PT (Partido dos Trabalhadores).  
 

 

Figura 10 - Associação dos Moradores de Heliópolis, fundada em 1981, na Rua 

Coronel Silva Castro, onde hoje é o CCA Heliópolis.  

Fonte: Acervo UNAS 
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Durante a década de 1980 e início dos anos 90, a organização política da 

comunidade se dava por representação em núcleos: cada região de Heliópolis elegia 

suas lideranças e, juntas, elas se agregavam na Rua da Mina, para somar forças e 

reivindicar políticas públicas para a área. As lideranças muitas vezes tinham pontos de 

vista antagônicos sobre as demandas da população e as possibilidades de atuação 

política, revelando um mosaico de ideologias. Alguns grupos serviam como “massa de 

manobra” de políticos, e o entendimento da necessidade de formular as políticas para a 

região foi se desenvolvendo no passo do processo de amadurecimento político dos 

atores sociais locais. Em 1984, surge a União de Núcleos, Associações e Sociedades de 

Moradores de Heliópolis e região, a UNAS, com o objetivo de congregar as associações 

de Heliópolis e obter maior legitimidade junto ao poder público na conquista e defesa 

de direitos essenciais como moradia, saúde, educação, trabalho e transporte.  

De acordo com a página da instituição (www.unas.com.br), a UNAS é uma 

entidade sem fins lucrativos, decretada de utilidade pública municipal, estadual e 

federal. É dirigida por lideranças comunitárias de Heliópolis e militantes da área social; 

seu trabalho foi reconhecido na cidade de São Paulo, no Brasil e internacionalmente, 

tendo recebido o prêmio Betinho de Cidadania, concedido pela Câmara Municipal de 

São Paulo. Pela sua atuação na rádio comunitária foi agraciada pela Associação Paulista 

dos Críticos de Arte - APCA com o Troféu Cidadania, em 2005. No ano de 2004, 

recebeu o Prêmio Menção Honrosa Itaú Social por seu trabalho nas áreas de Educação e 

Cultura. Em seu planejamento estratégico, a UNAS atua em ações de formação, 

políticas públicas e desenvolvimento institucional. Inicialmente, a entidade tinha por 

missão “Promover a Cidadania, a Melhoria da Qualidade de Vida e o Desenvolvimento 

Integral da Comunidade.” A partir de 2012, sua missão passa a ser “transformar 

Heliópolis e região num bairro educador, promovendo a cidadania e o desenvolvimento 

integral da comunidade.” Hoje, conta em seu quadro de profissionais com advogados, 

psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, totalizando cerca de 500 trabalhadores.  

Gohn (2012) afirma que o efeito das práticas dos movimentos sociais sobre o 

ambiente construído apresenta-se sob um aspecto quantitativo, como o conjunto de 

casas construídas em mutirão, equipamentos urbanos novos, projetos de diferentes 

espécies sendo desenvolvidos, e também sob um aspecto qualitativo. A autora considera 

as conquistas do movimento social como fatores geradores de novas formas de relações 

http://www.unas.com.br/
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sociais para seus participantes ou usuários, fatores que organizam a população. Em 

Heliópolis, constatamos que houve, ao longo das últimas décadas, o fortalecimento de 

uma consciência coletiva que levou a comunidade a acreditar em si própria, que nega 

modelos assistencialistas e benevolências por parte do poder público, e negocia 

soberanamente com as instâncias governamentais. Como observa Soares (2010, p. 45): 

“[...] as formas de organização popular que aconteceram em Heliópolis durante os anos 

80 e 90 nos mostram hoje os resultados alcançados através dos equipamentos sociais 

conquistados e da participação.” Pode-se concluir, portanto, que o movimento social da 

região conquistou espaços importantes de cidadania e estabeleceu práticas que apontam 

novas possibilidades de participação política, construindo e exercendo as premissas de 

um protagonismo comunitário.  

 A importância do resgate dessa história, hoje, está na necessidade de traçar a 

cultura política dos atores sociais que lideram a constituição do Bairro Educador de 

Heliópolis. Toda a história de organização da UNAS reverbera nas ações que acontecem 

atualmente na região. A entidade é a associação mais representativa da comunidade e, 

embora tenha surgido como movimento social e ainda mantenha grande potência 

mobilizadora junto aos moradores, tem crescido principalmente como prestadora de 

serviços em convênios firmados com o poder público nas áreas da educação, da cultura 

e da assistência social. A grande maioria da população de Heliópolis, apartada do 

movimento social, não reconhece na associação de moradores o caráter de atuação 

crítica ao status quo; ao contrário, relaciona a UNAS ao poder público. Essa é a atual 

crise pela qual passam os dirigentes da entidade, o que não constitui um problema 

específico dessa associação civil: 

 

[...] os movimentos sociais populares estão em crise [...] ao longo dos 

anos 80 várias reivindicações foram obtidas [...] grupos dispersos 

constituíram-se como sujeitos coletivos com legitimidade em face da 

sociedade e do Estado, passando a participar de processos de 

negociações sobre a distribuição dos bens públicos coletivos. E hoje a 

situação é diferente. A desmobilização é geral, há descrença na eficácia 

da organização, a participação dos indivíduos nos movimentos é 

mínima. (GOHN, 2012, p. 109) 

 

Esta autora vai além em suas análises quando explica que, apesar de os 

movimentos atribuírem como causas da atual crise fatores de ordem externa, é 

necessário entender alguns aspectos internos, pois neles encontramos possíveis 
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explicações para a atual realidade de instituições de tal tipo: boa parte dos movimentos 

populares não desenvolveram, ao longo da história, projetos políticos próprios, mas 

foram muitas vezes conduzidos por projetos de outras instituições; o compromisso das 

lideranças esteve, na grande maioria dos casos, afinado com determinadas tendências 

político-partidárias que imprimiram o tom nas ações dos movimentos. Além disso, o 

retrocesso da ala progressista da Igreja Católica deu lugar à evangelização das 

comunidades pobres e as ONGs deixaram de ser estruturas paralelas de assessoria e 

passaram a ocupar, muitas vezes, o espaço dos próprios movimentos. A identidade da 

UNAS se firma a partir da questão dos direitos, mas como alerta Gohn (2012, p.113), os 

movimentos sociais não são grupos isolados, “[...] constituídos pela simples agregação 

de pessoas.” São, antes, resultado de articulações entre a base, lideranças e assessorias 

externas, que usualmente não possuem uma plataforma comum de princípios e que 

muitas vezes entendem a cultura de participação política de maneiras diferentes.  

Ao abordarmos a implantação de um projeto educacional amplo, formulado a 

partir da história do movimento social de Heliópolis, como é o caso do Bairro Educador 

aqui em estudo, interessa-nos investigar de que forma a comunidade organizada de 

Heliópolis elabora a cultura de participação política das pessoas envolvidas em seus 

projetos, para que seja possível implantar as diretrizes construídas no interior do 

movimento. Em outras palavras, trata-se de atentar para as possibilidades tensas e 

contraditórias do protagonismo comunitário na realidade das regiões empobrecidas da 

metrópole paulistana.  

A UNAS, que surgiu como movimento social de luta pela terra e por melhores 

condições de vida, com foco na infraestrutura urbana, desde 2012 centraliza a sua 

bandeira nas questões educacionais. A legalização da posse da terra e a luta por moradia 

para todos continua a ser uma questão vital para a entidade, entretanto, o foco de suas 

ações passa a ser a educação, entendida como a que pode possibilitar sucesso a todas as 

demais causas e um futuro melhor para os membros da comunidade.  

 De 1984 até os dias de hoje a organização cresceu vertiginosamente. Hoje, a 

UNAS administra 11 Centros de Educação Infantil (CEI) e 7 núcleos do Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), por meio de convênios com a Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, e é responsável por 10 Centros da Criança e do 

Adolescente (CCA), 2 Projetos de Medida Sócio Educativas em Meio Aberto (MSE) e 2 

Projetos de Serviço de Atendimento Social à Família (SASF), em parceria com a 
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Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Administra 

ainda uma Biblioteca Comunitária e 3 Telecentros, faz a gestão de programas como o 

“Viva Leite”, em acordo com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e 

presta atendimento jurídico por meio de um convênio com a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo. Ademais desses programas, administra o Ponto de Cultura de 

Heliópolis, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, o Projeto de 

Desenvolvimento Local e o Sistema de Vínculos Solidários, resultados da parceria com 

a ActionAid Brasil, o Jovens Alconscientes, com a AMBEV, e o projeto de Prevenção a 

Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, com a Secretaria de Saúde do Estado de 

São Paulo. Também organiza o Movimento dos Sem Creche de Heliópolis, o 

Movimento dos Sem-Teto e o Movimento Sol da Paz. A entidade possui uma Rádio 

Comunitária
6
, um site e um jornal na região.  

Percebemos que o grande desafio das lideranças da UNAS é realizar a gestão de 

tantos serviços permanentes vinculados ao poder público e, ao mesmo tempo, garantir o 

exercício dos princípios da entidade por parte dos contratados. As lideranças se 

preocupam com a formação dos funcionários e trabalham para qualificar os 

atendimentos oferecidos à população, mas desejam principalmente ressignificar a 

militância de seu quadro de associados no campo da ação política. As práticas 

                                                 

6
 Segundo o site da UNAS (www.unas.com.br), a Rádio Heliópolis é uma emissora comunitária e sem 

fins lucrativos, cujo principal objetivo é promover a cidadania, melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento integral da comunidade por meio da comunicação. Para isto, disponibiliza informações 

de relevância para a comunidade, incentivando a participação dos moradores de Heliópolis em sua 

programação. Em 1992, foi criada a primeira versão de uma rádio popular de Heliópolis, funcionando 

com cornetas instaladas em dois pontos da favela. Em 1997, as velhas cornetas foram aposentadas, dando 

lugar a uma rádio comunitária na FM 102.3. Em 1999, a frequência passa a ser 98,3FM, devido à 

interferência do sistema nas emissoras comerciais. A lei nº 9.612 diz que as grandes rádios comerciais 

podem interferir nas rádios comunitárias, e nunca o inverso. Em 2002, mais uma interferência, obrigando 

nova mudança de frequência (97,9FM). Em 2003, a luta pelo direito à comunicação promovida pela 

Rádio Heliópolis é reconhecida, por meio do prêmio “Ação Social Pela Promoção da Cidadania da 

APCA”. Em 2004, a Anatel decreta o fechamento da Rádio Heliópolis, fato que gera grande mobilização 

e culmina com o compromisso do Governo Federal de dar encaminhamento para transformar a rádio em 

uma rádio educativa. Em 2006, a Anatel fecha a rádio, mas por um curto período, e em 27 de outubro de 

2006 é publicada uma permissão provisória de funcionamento no Diário Oficial. Em 2007, é aberta 

licitação pelo governo e 288 rádios mandam para o Ministério das Comunicações um pedido de licença 

definitiva pra funcionarem como rádios comunitárias. Dentre elas, a Rádio Heliópolis. Em 13 de março 

de 2008, é publicada uma autorização oficial e definitiva para o funcionamento da rádio. Em 15 de junho 

de 2009 a Rádio Heliópolis entra em nova frequência: 87.5 FM, por determinação da Anatel e do 

Ministério das Comunicações. Durante 14 anos a Rádio Heliópolis funcionou na sede da UNAS, na rua 

da Mina. Atualmente está localizada na Rua Paraíba, em uma casa própria, doada pela organização 

inglesa Actionaid. 
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desenvolvidas pelos dirigentes da entidade no enfrentamento dessas questões estão 

diretamente relacionadas ao percurso de construção do Projeto Bairro Educador de 

Heliópolis. 

 



 

 

 

49 

 

 

 

Capítulo II 

O BAIRRO EDUCADOR: CONCEPÇÕES DE BASE 

 

 

O que anima este estudo é justamente o fato de se vislumbrar como fundamento 

da implantação do Bairro Educador de Heliópolis a concepção de educação integral, 

consolidando uma proposta educativa que considera o espaço físico – a arquitetura 

escolar e o patrimônio construído da cidade –, a gestão democrática e o foco na 

autonomia do educando como elementos fundantes de construção de sua proposta 

pedagógica. 

Foi durante as décadas de 20 e 30 do século XX que o confronto entre as 

diversas concepções sobre educação integral, entendida como uma educação escolar 

ampliada em seus pressupostos teóricos e em suas tarefas culturais e sociais, 

evidenciou-se no Brasil. De um lado, a concepção autoritária, cujo expoente maior é a 

Ação Integralista Brasileira, transformada em partido em 1935, almejava uma educação 

regeneradora da moral social e individual, sob os valores do sacrifício, do sofrimento e 

da disciplina; de outro, a corrente liberal que via a educação integral como “[...] a 

construtora de uma base social que levaria o país ao desenvolvimento democrático.” 

(CAVALIERE, 2010, p. 249). Compreender essas duas acepções é importante para o 

atual debate educacional brasileiro, uma vez que implicam posturas políticas ainda em 

fase de esclarecimento para a maior parte dos envolvidos no debate.  

Se na história do integralismo encontramos a ideia de uma educação cujo sentido 

é a garantia de controle social e de manutenção de processos de hierarquização, ou seja, 

uma educação entendida como processo de conversão – sobretudo moral – em que o 

indivíduo seria moldado para servir aos interesses do Estado, nos modelos progressistas 

revela-se a concepção de que a educação é um processo intencional que objetiva formar 

indivíduos cooperativos, autônomos, criativos e participativos.  

De qual concepção estamos falando, então, quando nos referimos à Educação 

Integral, se a sua proposição esteve presente em diferentes campos políticos e servindo a 

distintas orientações ideológicas?  
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Educação Integral  

 

Por afinidade e coerência para com o objeto do presente estudo, faz-se 

necessário o entendimento do que as correntes progressistas brasileiras produziram 

nesse campo.  

No Brasil, houve um movimento de renovação da escola na primeira metade do 

século XX, cujo maior expoente foi Anísio Teixeira. Como diretor de Instrução Pública 

do Estado da Bahia, ele viajou aos Estados Unidos para estudar na Universidade da 

Columbia e lá entrou em contato com a obra de John Dewey, autor que marcou 

profundamente suas obras e trabalhos posteriores. O legado deixado pelo educador 

baiano ainda hoje ecoa nos discursos daqueles que concebem a educação pública de 

orientação progressista no Brasil. Os fundamentos desse legado se referem a um 

entendimento de educação pública que amplia a educação escolar, no sentido de 

articulá-la a dimensões mais amplas como a cultura, a socialização, a formação para o 

trabalho e a cidadania, assim como implicava a defesa do aumento da jornada escolar 

discente. Embora Anísio tenha desenvolvido essas ideias em obras especializadas e em 

sua atuação profissional, ele nunca usou a expressão educação integral:  

 

[...] talvez por considerá-la suficientemente precisa e, provavelmente, 

para evitar qualquer identificação com os Integralistas, que usaram 

abundantemente, durante os anos 30, as expressões homem integral, 

Estado integral e educação integral. (CAVALIERE, 2010, p. 250) 

 

 

No contexto brasileiro, no período em que Anísio Teixeira conheceu a obra de 

Dewey, havia a predominância do espírito higienista-educacional, que pretendia libertar 

o povo da ignorância e que via, na alfabetização em massa, a solução para os problemas 

sociais:  

 

[...] disciplina, higiene e alfabetização compunham as bases de uma 

política ainda muito indiferenciada e que correspondia a uma primeira 

resposta às necessidades de uma nova ordem econômica, modelada 

pela indústria e pela vida urbana. (op.cit., p. 251) 

 

 

A substância filosófica do pensamento de Dewey não encontrava espaço nesse 

contexto, tornando inevitável a ruptura com o ideário cívico-sanitário imperante: do 

consenso em torno da alfabetização das massas passou-se para a crítica fundamentada 
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numa concepção de educação de caráter formativo ampliado e democrático. Como 

explica Cavaliere (id.ib.): 

 

[...] o conceito deweyano da educação como um processo contínuo de 

crescimento e desenvolvimento não admitia a visão curativa 

moralizadora, não supunha um modelo de desenvolvimento a ser 

alcançado. Essa concepção de educação como vida e descoberta, e não 

como preparação ou conserto, impôs novas maneiras de organização 

cotidiana da experiência escolar e criou a necessidade de sua 

diversificação e ampliação. 

 

 

A influência do pragmatismo americano na atuação de Anísio se refere 

principalmente à crença de que o protagonismo individual é a peça chave dos processos 

educativos. O pragmatismo prevê que o enfrentamento das situações problemáticas cria 

formas cada vez mais adequadas e não padronizadas para enfrentar situações 

pedagógicas, e as dinâmicas do processo de enfrentamento produzem o pensamento 

reflexivo. Desse modo, descarta-se a possibilidade de uma linha de evolução de sentido 

positivista.  

No mesmo contexto, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, documento 

elaborado por intelectuais brasileiros em 1932, propunha a renovação educacional do 

país, anunciando a educação como um direito a ser assegurado pelo Estado e definindo 

a educação integral como o direito do indivíduo a uma educação pública que alcançasse 

as diversas dimensões da formação. O documento sugere ainda a criação de instituições 

educativas ou de caráter assistencial nos períodos anteriores ou posteriores aos dos 

turnos escolares. Inserido nesse debate, Anísio Teixeira participou também da discussão 

sobre a dicotomia entre expansão do ensino e qualidade dos sistemas públicos, pois, já 

nos anos 20, intelectuais brasileiros anteviram a possibilidade de a expansão do ensino 

às massas populares e o consequente encurtamento do período de trabalho escolar, por 

razões econômicas, ocasionarem a perda da qualidade do ensino. O que se seguiu nas 

décadas seguintes, a despeito da crítica e da resistência, foi a ampliação do número de 

atendimentos e a redução da jornada escolar discente em escolas de até quatro turnos, 

configurando o padrão de funcionamento do sistema educacional ainda hoje.  

Em 1931, Anísio Teixeira assumiu o cargo de diretor de Instrução do Distrito 

Federal. Durante a sua gestão apresentou uma contundente crítica aos motivos pelos 

quais se vivia uma expressiva evasão escolar. Denunciou o caráter preparatório da 

educação para as séries e etapas subsequentes como sendo a finalidade primeira da 
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escola, e não a formação do indivíduo; na ocasião, afirmava ser esse um dos principais 

motivos para os altos índices de abandono escolar. Para enfrentar os problemas que 

apontara, reorganizou a Direção Geral da Instrução Pública do Distrito Federal e criou 

inspeções especializadas como as de Obras Sociais Escolares, pré e pós-escolares. Criou 

também a Biblioteca Central de Educação, a Filmoteca e o Museu Central de Educação. 

O pensamento subjacente a essas ações foram resumidos por Anísio Teixeira (1987, p. 

84) da seguinte forma:  

 
[...] porque as transformações são tão aceleradas que as instituições 

mais naturais de educação – a família e a própria sociedade – não têm 

elementos para servir a situação nova, tornando-se preciso que a 

escola amplie as suas responsabilidades, assumindo funções para as 

quais bastavam, em outros tempos, a família e a sociedade mesmas. 

Porque o novo critério social de democracia exige que todos se 

habilitem não somente para os deveres de sua tarefa econômica, como 

para participar da vida coletiva, em todos os sentidos, devendo cada 

homem ter possibilidades de vir a ser um cidadão com plenos direitos 

na sociedade. Porque a ciência, invadindo o domínio da educação, 

criou a necessidade de reconstrução dos velhos processos de ensino e 

de ajustamento de novos materiais de instrução. Porque uma 

concepção nova esclareceu que educação não é simplesmente 

preparação para a vida, mas própria vida em permanente 

desenvolvimento, de sorte que a escola deve se transformar em um 

lugar onde se vive e não apenas se prepara para viver. 
 

 

Ao assumir o cargo de Secretário de Educação e Saúde da Bahia, em 1946, 

Anísio continuou defendendo a concepção ampliada de escola popular e de horário 

integral. A defesa do tempo integral se ancora no princípio de que a escola não deve ser 

apenas “uma escola das letras, mas de formação de hábitos de pensar e de fazer, de 

conviver e participar em uma sociedade democrática.” (CAVALIERE, 2010, p. 256). À 

ampliação da jornada escolar seguiu-se a proposta de aumento de dias letivos: desde os 

anos 30 a carga horária anual da educação elementar era de 640 horas; Anísio propôs 

1080 horas, ou seja, 180 dias de seis horas.  

Se desde a década de 1930 as ideias do educador baiano repercutiam nos debates 

em âmbito nacional, foi em 1950 que elas tomaram concretude, com o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, um complexo escolar que comportava quatro escolas, 

com capacidade total de atendimento a 4 mil alunos e uma escola-parque anexada à sua 

estrutura arquitetônica. A escola-parque complementava o horário de aula-classe, de 

modo que o aluno passava o dia todo na escola. As críticas que Anísio Teixeira recebeu 
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à época se referiam aos custos do projeto quando comparado às demais escolas baianas, 

que se encontravam em estado precário. No entanto, a experiência tornou-se um marco 

por, entre outros feitos, incorporar a reflexão sobre espaços arquitetônicos e educação.  

Até os primeiros anos da década de 60, Anísio participou ativamente da 

construção de uma política consistente para a educação brasileira. A LDB de 1961 e o 

Plano Nacional de Educação dela decorrente contaram com a sua participação. O 

sistema educacional concebido para Brasília, com a pretensão de se tornar uma 

referência nacional, foi elaborado por uma equipe da qual Anísio fez parte. Com o golpe 

militar de 1964, o educador retirou-se pela segunda vez da vida política – a primeira 

fora na ditadura Vargas – e os centros educacionais que idealizou não continuaram.  

A concepção de educação integral ficou esquecida no Brasil por cerca de 20 

anos, quando, na década de 80, Darcy Ribeiro apresenta o programa do Centro 

Integrado de Educação Pública do Rio de Janeiro (CIEP), reinaugurando o debate 

iniciado por Anísio Teixeira. Os CIEPs foram concebidos e inaugurados na gestão de 

Leonel Brizola, com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Custaram 54,91% do 

orçamento geral do Estado do Rio de Janeiro do ano de 1983, o que ocasionou forte 

repercussão na sociedade civil e intensos bombardeios por parte da mídia. Segundo 

depoimento dado por Darcy Ribeiro em março de 2004, dos 506 CIEPs construídos, 97 

foram entregues à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que passou a utilizá-los como 

meros edifícios, abrigando a velha escola de turnos.  

Inspirado no modelo dos CIEPs, em 1991 o governo Collor cria os Centros 

Integrados de Atendimento às Crianças - CIACs, como parte do Projeto Minha Gente, 

com o objetivo de prover a educação fundamental em tempo integral por meio de 

programas de assistência à saúde, lazer e iniciação ao trabalho, entre outros.  

O CEU- Centro de Educação Unificado, implantados na cidade de São Paulo na 

gestão de Marta Suplicy, a partir de 2002, resulta de toda a tradição concernente à 

concepção de educação integral brasileira. A dicotomia presente na gênese dos CEUs se 

relaciona com a produção de concepções da arquitetura ligadas à educação. A ideia do 

projeto teria surgido no final da gestão de Luiza Erundina, em 1992, quando a equipe de 

arquitetos da Prefeitura começava a discutir a importância da gestão das áreas públicas 

na cidade. Nos termos de Padilha (2004, p. 54), 

 

[...] nos inúmeros debates travados sobre os CEUs durante os anos de 

2003 e 2004, assim como nas propagandas oficiais, o CEU foi 
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abordado apenas como Centro Educacional Unificado, isto é, um 

complexo educacional com múltiplos equipamentos, mas sem 

evidenciar suas dimensões geopolíticas. A relação entre Arquitetura e 

Educação só foi contemplada na imprensa a partir de reportagens 

feitas depois das eleições de 2004, quando se começou a especular 

quanto aos destinos do CEU na gestão Serra. Dois dos principais 

nomes do grupo que ajudou a tirar os CEUs do papel, o economista 

Fernando Haddad e o arquiteto Alexandre Delijaicov, afirmam que os 

CEUs foram concebidos na perspectiva maior de uma Cidade 

Educadora e como Centros de Estruturação Urbana. 
 

O debate que atrela a arquitetura aos espaços públicos de utilização 

eminentemente popular impõe uma discussão que é também pedagógica, uma vez que 

se insere na perspectiva de sua incorporação democrática à oferta de serviços essenciais 

à emancipação de parcelas populacionais historicamente oprimidas. As experiências 

brasileiras fundadas no ideário da Educação Integral unem no mesmo debate questões 

relacionadas ao espaço e ao currículo, que se tornaram indissociáveis. A questão da 

gestão dos espaços também emerge dessa concepção: os CEUs, por exemplo, foram 

idealizados como equipamentos públicos com gerência comunitária, por meio de um 

Conselho Gestor do qual participariam membros da comunidade, alunos, professores, 

gestores. O que o tempo evidenciou, contudo, foi que o ideal não sobreviveu à gestão 

Serra. O atual plano de governo do Prefeito Fernando Haddad prevê o resgate da 

concepção original dos CEUs.    

O que se observa, portanto, é a descontinuidade dos programas de 

implementação da Educação Integral no Brasil, de acordo com a sucessão de governos e 

de políticas educacionais e urbanas ao longo do tempo. Embora alguns programas 

permaneçam, como os CEUs, o caráter revolucionário que abarca a discussão curricular 

e de gestão acaba por ser desmontado em razão da troca de grupos políticos no poder. O 

mesmo aconteceu com as escolas-parque de Anísio Teixeira e com os CIEPs do estado 

do Rio de Janeiro. O que acaba restando, no final das contas, é o espaço arquitetônico, 

na maior parte das vezes desprovido do sentido original que o criou, e uma tradição de 

política pública que não tem continuidade e precisa ser rememorada a cada novo plano 

de governo.  

De todo modo, é possível verificar, atualmente, a presença persistente do ideal 

de Educação Integral nas propostas políticas dos candidatos a cargos eletivos, nas 

teorizações dos pesquisadores da educação e na ação, em parte intuitiva, dos 

movimentos sociais.  
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O Locus da Educação: a Cidade Educadora  

 

Um dos fundamentos da concepção de Educação Integral se ancora na 

pulverização de espaços educativos, já que a escola não é o único local onde é possível 

produzir conhecimento. Os tempos e espaços em que os indivíduos se educam são 

permanentes e múltiplos: durante toda a vida, em diferentes ambientes, em interação 

com inúmeros agentes. Segundo Gadotti (2009, p.22), 

 
[...] como nos educamos ao longo de toda a vida, não podemos separar 

um tempo em que nos educamos e um tempo em que não estamos nos 

educando. Como nos educamos o tempo todo, falar em educação 

integral é uma redundância. A educação se dá em tempo integral, na 

escola, na família, na rua, em todos os turnos, de manhã, de tarde, de 

noite, no cotidiano de todas as nossas experiências e vivências. O 

tempo de aprender é aqui e agora. Sempre.  

 

 

O reconhecimento do tempo educativo permanente implica o reconhecimento de 

novos espaços educativos. Nesse sentido, a cidade se apresenta como o locus mais 

profícuo de possibilidades de aprendizagem, lugar das relações sociais, das diferenças, 

da cultura, da vida política, do conhecimento, e não apenas o local de reprodução das 

relações econômicas de produção. Para Paulo Freire (1993, p.23), 

 

[...] há um modo espontâneo, quase como se as cidades gesticulassem 

ou andassem ou se movessem ou dissessem de si, falando quase como 

se as cidades proclamassem feitos e fatos vividos nelas por mulheres e 

homens que por elas passaram, mas ficaram, de um modo espontâneo, 

dizia eu, de as cidades educarem. 

 

 

Se a cidade é o lugar ideal da aprendizagem, é necessário se pensar numa 

Pedagogia da Cidade, que por sua vez deve estar articulada à ideia de uma “cidade 

como pedagogia”, isto é, todos os espaços e agentes da cidade devem assumir a 

responsabilidade educativa de criação de um espaço onde possamos “ler o mundo”. De 

acordo com Gadotti, (2009, p.47): 

 

[...] precisamos conhecer os equipamentos culturais da cidade. [...] 

como educadores, precisamos relacionar todo o aprendizado da cidade 

com a proposta curricular da escola. Precisamos empoderar 

educacionalmente todos os seus equipamentos culturais. A cidade é o 

espaço da cultura e da educação. Existem muitas energias sociais 

transformadoras que ainda estão adormecidas por falta de um olhar 
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educativo sobre a cidade. [...] precisamos nos educar para conseguir 

observar e viabilizar o que está oculto. Este é o objeto da pedagogia da 

cidade. 

 

 

A concepção de cidade enquanto agente promotor de educação se vale de 

diversas tradições, oriundas de correntes inseridas nos campos do Urbanismo, da 

Ciência Política e da Educação. O debate sobre o caráter educativo das cidades e a 

possibilidade de uma efetiva articulação política de âmbito mundial se intensifica no 

final do século XX: em Barcelona, nos anos 90, desenvolve-se um movimento que toma 

por suposto o caráter educativo intrínseco às cidades; em 1994, criou-se a Associação 

Internacional das Cidades Educadoras (AICE), que atualmente conta com mais de 340 

municípios, de 34 países
7
. Os objetivos da Associação são promover o cumprimento dos 

princípios da Carta das Cidades Educadoras, impulsionar ações colaborativas concretas 

entre as cidades, participar e cooperar ativamente em projetos e intercâmbios de 

experiências com grupos e instituições com interesses comuns, aprofundar a reflexão 

sobre o conceito de Cidade Educadora e promover sua concretização, influenciar no 

processo de tomada de decisão dos governos e das instituições multilaterais em temas 

de interesse dessas cidades, dialogar e colaborar com diferentes organismos nacionais e 

internacionais.  

A Carta das Cidades Educadoras se fundamenta na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1966), na Convenção sobre os Direitos da Infância (1989), e ainda repercute 

na Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) e na Declaração Universal 

sobre a Diversidade Cultural (2001). A Carta inicial foi redigida no I Congresso 

Internacional das Cidades Educadoras, realizado em Barcelona em 1990, contendo os 

princípios básicos para o impulso educativo das cidades. Foi revisada no III Congresso 

Internacional, ocorrido em Bolonha, em 1994, quando também se criou a AICE, e no IV 

Congresso, em Gênova, no ano de 2004. A adaptação da Carta a novas realidades 

sociais integra a redação da mesma, que a apresenta como um documento passível de 

acréscimos e vivo de possibilidades.  

No referido documento a cidade é entendida como um sistema complexo e ao 

mesmo tempo um agente educativo permanente, uma vez que comporta elementos 

                                                 
7
 Segundo dados encontrados no site na Associação internacional das Cidades Educadoras: 

www.edcities.org, em 16/07/2012. 

http://www.edcities.org/
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importantes para uma formação integral. O argumento central para a escolha da cidade 

enquanto esfera de poder se baseia no fato de que o sistema municipal, por sua 

proximidade com os cidadãos, é o mais aberto e o mais transparente, porque o mais 

próximo da cidadania. Suas decisões e administrações são as mais palpáveis e, portanto, 

as que se relacionam mais diretamente com a população e “geram” mais facilmente 

opinião pública.  

O que se apreende da Carta é que a cidade constitui, por si mesma, uma escola 

de cidadania. Entretanto, o documento também define uma cidade como educadora 

quando se imprime intencionalidade educativa na forma como ela é apresentada a seus 

cidadãos. Aqui, encontramos o mesmo conceito que Paulo Freire (1993, p. 23) formula 

sobre o caráter político da cidade enquanto agente da educação:  

 
[...] enquanto educadora, a cidade é também educanda. Muito de sua 

tarefa educativa implica a nossa posição política e, obviamente, a 

maneira como exercemos o poder na Cidade e o sonho ou a utopia de 

que embebamos a política, a serviço de que e de quem a fazemos. 

 

  

A intencionalidade educativa da cidade constitui compromisso político que deve 

ser assumido, em primeiro lugar, pelo governo municipal, instância primeira de 

representação política da população, mas também deve ser compartilhada com a 

sociedade civil:  

 

[...] la ciudad educadora es un nuevo paradigma, un proyecto 

necesariamente compartido que involucra a todos los departamentos 

de las administraciones locales, las diversas administraciones y la 

sociedad civil. La transversalidad y la coordinación son básicas para 

dar sentido a las actuaciones que incorporan la educación como um 

proceso que se da a lo largo de toda la vida.  (BELOTT, 2012)
8
  

 

 

 

A educação preconizada pela Carta se insere na perspectiva da Educação 

Integral porque prevê uma formação sempre renovada tanto para crianças quanto para 

adultos, dado que todos necessitam, igualmente, estar em formação ao longo de toda a 

vida. Nesse contexto, o documento afirma as cidades como plataformas de 

experimentação e consolidação de uma cidadania plena, democrática, promotora da 

                                                 
8
 Texto extraído do site da AICE (Associação Internacional das Cidades Educadoras), www.edcities.org, 

em pesquisa realizada no dia 16 de julho de 2012. 

http://www.edcities.org/
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convivência pacífica entre as pessoas e fomentadora de mecanismos representativos e 

participativos de qualidade. Cabe a uma Cidade Educadora promover o equilíbrio entre 

a identidade e a diversidade, e aceitar as contradições propondo processos de 

conhecimento, diálogo e participação como um caminho idôneo para a convivência.  

Na Carta, o direito à Cidade Educadora é entendido como extensão do direito 

fundamental à educação de todos os cidadãos, independentemente da faixa etária:  

 
[...] las municipalidades [...] deberán plantear una politica educativa 

amplia, de carácter transversal e innovador, incluyendo em ella todas 

las modalidades de educación formal, no formal e informal y las 

diversas manifestaciones culturales, fuentes de información y vias de 

descubrimiento de la realidad que se produzcan em la ciudad. (Carta 

das Cidades Educadoras, princípio I, parágrafo 5)  

 

 

A organização da AICE se estabelece em redes que agregam cidades de uma 

mesma área territorial. A rede brasileira
9
 conta com a participação de quatorze cidades, 

a saber: Belo Horizonte, Campo Novo do Parecis, Caxias do Sul. Dourados, Jequié, 

Montes Claros, Porto Alegre, Santiago, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, 

São Carlos, São Paulo e Sorocaba. A cidade de Sorocaba, localizada no Estado de São 

Paulo, é atualmente a coordenadora da Rede Brasileira de Cidades Educadoras. A 

capital do estado, São Paulo, sediou o X Congresso Internacional de Cidades 

Educadoras no ano de 2008, após ganhar a disputa com Guadalajara (México) e 

Zaragoza (Espanha), numa candidatura defendida pelas secretarias de Relações 

Internacionais e da Educação da cidade de São Paulo durante reunião em Turim, na 

Itália. Dentre os projetos brasileiros selecionados para a apresentação neste Congresso 

esteve o programa da Secretaria Municipal da Cidade de São Paulo denominado O 

Centro Pode Ser Uma Sala de Aula.
10

   

A contribuição da AICE nos debates sobre a gestão das cidades se evidencia nos 

congressos realizados e na produção e comunicação de projetos elaborados ao redor do 

mundo, sempre a partir de uma filosofia comum que encontra seus fundamentos nos 

princípios da Carta das Cidades Educadoras. Participar da Associação possibilita às 

cidades o acesso aos documentos do Banco Internacional das Cidades Educadoras, tanto 

para consultas quanto para exposições.  

                                                 
9
 Informações extraídas do site da prefeitura municipal de Sorocaba/SP, acesso em 19 de julho em 2012. 

10
 Dados extraídos do site da Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo 

(www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias), pesquisa realizada em 15/09/2012. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias
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A participação das cidades brasileiras no movimento das Cidades Educadoras 

tem sido expressiva e a articulação de políticas intersetoriais para projetos de cunho 

educativo tem representado um discurso hegemônico nos planos de governo nos últimos 

anos. Algumas experiências de gestão municipal baseadas nesses princípios têm se 

destacado, a exemplo do Programa Bairro-Escola, em desenvolvimento na cidade de 

Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, desde 2005. Lá, a integração dos 

equipamentos educativos da cidade com os demais equipamentos públicos, 

principalmente aqueles vinculados à oferta de bens culturais, acontece com o empenho 

da administração local e com a participação da sociedade civil organizada. Na avaliação 

de Gadotti (2009, p. 70), o que acontece em Nova Iguaçu é uma política pública que 

alça a escola ao papel de liderança na constituição de uma cidade educadora:  

 

[...] é a escola articulando tudo o que pode ser educativo no bairro, 

reconhecendo as experiências de educação informal e não formal, 

como elementos importantes para a complementação do seu papel. 

Para isso, é preciso usar os recursos já disponíveis na cidade e 

valorizar a cultura local. Cabe à escola se constituir no elo, 

sistematizando e aprofundando o conhecimento informal, 

relacionando-o com o currículo formal da escola. 

 

O que se apreende da experiência de Nova Iguaçu é um modo de operar 

programas educativos e culturais que potencialize e requalifique o que já existe, uma 

vez que não se pretende implementar a Educação Integral apenas construindo novos 

equipamentos: significa equipar os que já existem com um projeto educacional, projeto 

este que se estende à cidade e aos cidadãos que a habitam. Entretanto, o programa 

confere igual importância à dimensão urbanística e pedagógica, tomadas como 

indissociáveis, o que leva a associar requalificação de espaços públicos a perspectivas e 

possibilidades de Educação Integral. Novamente com apoio em Gadotti (2009, p.75), 

pode-se afirmar que o Bairro-Escola de Nova Iguaçu  

 

[...] alcançou um feliz equilíbrio entre o pedagógico e o urbanístico. 

Não há dúvida de que o programa de reestruturação urbanística deu ao 

projeto [...] uma dimensão que não havia sido pensada até agora. Isso 

dará a essa experiência, seja qual for a sua continuidade, um caráter de 

inovação educacional muito especial. 

 

 

A formulação do programa de Nova Iguaçu contou, inicialmente, com a 

consultoria da ONG Cidade Escola Aprendiz, que tem disseminado em diversas cidades 
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brasileiras o conceito de Bairro-Escola. Localizada na Vila Madalena, em São Paulo, 

esta ONG, institucionalizada em 1998, iniciou seus trabalhos a partir de um projeto 

experimental desenvolvido pelo jornalista Gilberto Dimeinstein. No início das 

atividades desenvolvidas pelo Projeto Aprendiz, o processo de trabalho consistia em 

embelezar as ruas e revitalizar os espaços públicos da localidade, sob a perspectiva da 

arte-educação para o fortalecimento da cidadania. Ao longo dos anos, os educadores 

envolvidos no projeto passaram a desenvolver uma metodologia denominada “trilha 

educativa”, baseada na expansão das ações pelo bairro, de modo que as aulas passassem 

a acontecer em diversos locais da comunidade, trançando o aprendizado à vida 

cotidiana. Nasceu dessa experiência o conceito de bairro-escola, multiplicado em outras 

comunidades desde então. As formações promovidas pelo Aprendiz objetivam capacitar 

educadores comunitários de diversos municípios do Brasil para atuar em suas 

localidades, mobilizando os potenciais educativos e construindo trilhas educativas ao 

unir poder público, instituições privadas não lucrativas, empresas e comunidade. A 

ONG afirma ser a instituição escolar o ponto catalisador dessa articulação e lança o 

desafio às escolas de incorporarem a educação comunitária (ou social) como parte de 

seus princípios e processos pedagógicos e gerenciais. Nesse sentido, seu discurso 

encontra-se em consonância com os preceitos do MEC (2009), que afirma haver enorme 

potencialidade de extensão de atividades para além da instituição e fora do espaço 

escolar, mas que a condição essencial para que essa perspectiva seja compreendida 

como Educação Integral é a atenção irrestrita ao projeto pedagógico da instituição 

escolar e o diálogo permanente entre os atores profissionais da formação e as expressões 

culturais espalhadas pelas cidades.  

A emergência de uma reflexão sobre a formação dos profissionais docentes 

decorre da necessidade da participação ativa desses agentes como protagonistas, 

também, do processo que leva a escola a liderar o desenvolvimento da comunidade em 

que está inserida. Sob a perspectiva de Educação Integral, que se realiza durante toda a 

vida do indivíduo, o educador necessita de formação inicial coerente com as novas 

atribuições que a instituição escolar incorpora na contemporaneidade e de formação 

contínua para que possa ser um elemento ativo na construção dos projetos político-

pedagógicos que possam desencadear a constituição de redes educativas. Formações 

iniciais aligeiradas e processos de formação continuada implementados sem 
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intencionalidade pedagógica nem concepções, digamos, mais consequentes de educação 

em nada contribuem para alavancar o papel que a escola deve cumprir.  

O que se coloca como questão fundamental são as maneiras como as políticas 

públicas que visam a Educação Integral inserem os profissionais docentes no debate 

educacional: Seriam eles atores principais ou coadjuvantes na formulação e na aplicação 

dos programas? Quais os saberes necessários ao educador que trabalha na perspectiva 

da Educação Integral? Quais os espaços de atuação dos profissionais da educação diante 

da perspectiva de desenvolvimento de processos de articulação entre diversos agentes 

educativos?  

Não é objetivo desta dissertação propor respostas a essas questões; ela permitirá, 

no entanto, com a pesquisa em torno do Bairro Educador, identificar práticas e 

princípios pedagógicos que estão sendo experimentados nesse processo e que podem 

contribuir para fundamentar projetos educativos que reivindiquem o mesmo escopo. A 

essas questões se soma a necessidade de se trabalhar com princípios educativos 

derivados de áreas que pouco se conectam à formação oferecido no espaço-tempo 

escolar, qual seja, a educação comunitária, ou social. E, do mesmo modo, na perspectiva 

de integralidade do ser humano educando, com a incorporação, ao processo educativo, 

do esporte, da cultura e do lazer, do tratamento transversal de temas importantes como a 

ecologia e a defesa do patrimônio histórico-cultural.  

A crise da instituição escolar brasileira perpassa por essas questões que carecem 

de respostas urgentes. 

 

 O Programa Mais Educação  

 

A Educação Integral também integra o atual debate nacional por meio do 

programa Mais Educação, formulado e implantado pelo governo federal. O Programa se 

propõe a mapear as experiências de educação de tempo integral no Brasil e reavivar a 

memória histórica neste campo, para desnaturalizar a escola de turnos, e propõe ainda a 

operacionalização da Escola Pública Integral
11

. A proposta de construção de parcerias 

                                                 
11

 Segundo informações apresentadas no texto de Moll (2012), o Programa Mais Educação foi concebido 

para atender progressivamente a totalidade das escolas públicas brasileiras. Os critérios de adesão se 

valem dos resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), numa política de 

atendimento emergencial às escolas com baixa pontuação. A adesão de escolas ao Programa se iniciou em 

2008, com a participação de 1.380 escolas de 25 Estados e do Distrito Federal. Em 2008, a adesão foi 
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intersetoriais e intergovernamentais fundamenta-se na ideia de promover o diálogo com 

as redes de educação instituídas no Brasil. 

Desde 2007 o Ministério da Educação vem desenvolvendo seminários e 

encontros que debatem experiências como as acontecidas nas cidades de Apucarana 

(PR), Belo Horizonte (MG), Nova Iguaçu (RJ), Palmas (TO), Sorocaba (SP), 

Americana (SP), Santa Bárbara do Oeste (SP); experiências de ações complementares 

como a “Escola do Burareiro” em Ariquemes (RO) e o bairro-escola da ONG Aprendiz, 

de São Paulo (SP). Em seu conjunto, tais experiências municipais em debate inspiraram 

a estruturação do Programa Mais Educação.  

O avanço na concepção de Educação Integral, segundo Jaqueline Moll (2012), se 

dá na articulação da escola com seu território e seus equipamentos públicos. Nesse 

sentido, visando uma reorganização do trabalho escolar, o Programa “[...] estabelece-se 

como estratégia intersetorial do governo federal para indução de uma política de 

educação integral, promotora da ampliação de dimensões, tempos, espaços e 

oportunidades educativas.” (MOLL, 2012, p.132). O Decreto Presidencial número 

7.083, de 27 de janeiro de 2010, afirma a finalidade do programa em seu primeiro 

artigo: “contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de 

permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, 

mediante oferta de educação básica em tempo integral.” No 3º artigo do referido 

decreto, enunciam-se os objetivos programáticos:  

I- Formular política nacional de educação básica em tempo integral; 

II- Promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes 

locais; 

III- Favorecer a convivência entre professores, alunos e comunidades; 

IV- Disseminar as experiências das escolas que desenvolvem 

atividades de educação integral; 

V- Convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, 

direitos humanos, educação ambiental, divulgação científica, 

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, 

                                                                                                                                               
ampliada para 5.004 escolas e em 2010, para 10.026 escolas. Em 2011, a previsão era atender 15.018 

escolas em 1.354 municípios brasileiros, com um investimento de R$ 556 milhões. Para o período 2012-

2014, está previsto o atendimento a todas as 32 mil escolas públicas brasileiras, a chegada às unidades 

escolares do campo e a articulação com o Programa Brasil Sem Miséria, do governo Federal. 
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integração entre escola e comunidade, para o desenvolvimento do 

projeto político-pedagógico de educação integral.  

 

O caráter interssetorial do Programa evidencia o esforço pela construção de uma 

política pública também pensada de modo articulado. O debate que origina o Mais 

Educação se pauta no ideal do direito à educação de qualidade, elemento fundamental 

para a ampliação e garantia dos demais direitos humanos e sociais e condição para a 

própria democracia (MEC, SECAD, 2009). O desafio do Programa é articular os 

processos escolares com outras políticas sociais, outros profissionais e equipamentos 

públicos, na perspectiva de garantir o aprendizado dos educandos, constituindo o que se 

convencionou chamar de rede de proteção social, baseada no princípio da atenção 

integral.  

Segundo o texto de referência para o debate nacional do MEC, de 2009, a 

formulação dos projetos político-pedagógicos das escolas requer estratégias de 

mobilização para que os processos educativos sejam pensados no âmbito da construção 

de redes socioeducativas, a partir da relação dialógica entre a escola e a comunidade. A 

escola deve ter, nesse tipo de projeto, o papel de sede e centro, mas o fluxo de saberes 

deve transcendê-la na busca de valores, conhecimentos, experiências e recursos 

disponíveis localmente: nas universidades, em instituições de educação não formal, nas 

escolas técnicas, nas empresas, nas ONGs, nos movimentos sociais e na cidadania ativa. 

Assim, a Educação Integral estará garantida porque o educando terá a possibilidade de 

integrar-se a inúmeras ações educativas e culturais presentes no território que habita, e 

não apenas porque passará mais tempo na escola. 

O papel do poder público, na perspectiva do Programa Mais Educação, é apoiar 

o desenvolvimento dos sujeitos sociais, que são os protagonistas do processo educativo. 

Desse modo, as políticas públicas passam a ser constituídas a partir de diferentes 

territórios, de onde podem surgir, inclusive, distintas conceituações sobre o que é 

público, o que são políticas públicas e quais ações devem ser engendradas para o bem 

comum. O Programa, que se propõe a articular diversos governos e diferentes 

segmentos governamentais, parece orientar sua implantação pela seguinte reflexão: 

tanto a intersetorialidade quanto a intergovernabilidade não são processos espontâneos 

nem podem ser aferidos via decreto.  É necessário que se criem estruturas de trabalho 

mais horizontais que permitam o estabelecimento de diálogos e conexões, ou ainda: é 
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necessário aproximar programas e perceber os indivíduos em toda a sua complexidade, 

e não de forma parcial. A tarefa de comandar o processo de transformação dos 

paradigmas que norteiam as práticas educativas pertence à esfera governamental, que 

deve articular os programas formulados com a participação da sociedade civil e 

promover todos os processos de formação necessários para a realização das ações. 

Desse modo, a interferência do governo federal nos processos articulatórios de 

diferentes esferas educacionais parece necessária e assertiva. O Mais Educação promete 

criar uma política de alcance nacional a partir das premissas de uma educação que se 

origina na escola, mas que a ultrapassa, ao considerar o que cada território demanda e 

desenvolve.  

O atual governo da cidade de São Paulo começou, em 2013, a implementar 

oficialmente o Programa nas escolas municipais, mediante a participação voluntária 

delas.  
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CAPÍTULO III 

HELIÓPOLIS RUMO AO BAIRRO EDUCADOR 

 

Heliópolis já foi considerada a maior favela do país, mas vem se urbanizando e 

atualmente reivindica o estatuto de bairro. As lideranças do Movimento Social da região 

acreditam que o desenvolvimento local deve se estruturar por meio de políticas públicas 

que garantam o acesso da população à educação pública, gratuita e de qualidade.  

Esse processo de transformação e desenvolvimento teve em uma escola da 

região uma importante parceira: desde 1995 a direção da EMEF Presidente Campos 

Salles
12

 articula-se com as lideranças locais para transformar a escola em um centro de 

luta pela efetivação dos direitos das pessoas da região.  Ao engajar equipe docente, 

estudantes e suas famílias, e ainda as lideranças locais, a direção do Campos Sales 

formulou um projeto em que a escola é pensada como um espaço que efetivamente 

garanta o pleno desenvolvimento humano, conforme consta em seu Plano Político 

Pedagógico
13

: 

 

Acostumados a lutar, a denunciar e a enfrentar toda e qualquer forma 

de preconceito, temos buscado, nesses últimos anos, a passagem dos 

excluídos para uma sociedade verdadeiramente inclusiva, nos 

constituindo como centro de liderança e assumindo nosso 

compromisso com a comunidade.  

 

 

Atualmente com 1400 estudantes, na EMEF Campos Salles não há aulas, 

tampouco salas de aula, mas amplos salões onde grupos de estudantes trabalham juntos 

                                                 
12

A EMEF Presidente Campos Salles foi inaugurada em 1957, com o nome Escolas Agrupadas de São 

João Clímaco. Dez anos depois foi inaugurado o prédio de alvenaria, com 12 salas e capacidade de 

atender a mil alunos. A escola passou por mudanças importantes nos últimos anos: desde o final de 1995, 

o diretor Braz Rodrigues Nogueira desenvolve, junto à equipe escolar, um projeto pedagógico 

fundamentado em cinco princípios: 1. A escola deve ser um centro de liderança na comunidade onde está 

inserida; 2. Tudo passa pela educação, e não apenas pela escola; 3. Autonomia; 4. Responsabilidade; 5. 

Solidariedade. Em 2006 as disciplinas foram agrupadas por áreas de conhecimento, com o objetivo de 

propiciar uma maior integração entre as áreas e entre os professores, mas percebeu-se que mesmo com 

esse trabalho não houve uma integração entre os docentes como previa o projeto da escola. No final de 

2007 as paredes foram derrubadas, com o propósito de se realizar uma maior integração e articulação 

entre os professores e entre as áreas do conhecimento. Hoje a Escola possui 3 salas de orientação de 

roteiros e 4 salões de estudos,  uma sala de leitura, um laboratório de informática, uma sala de vídeo, uma 

sala de apoio pedagógico e quadra. A escola funciona em três períodos e atende a 1.400 alunos.  
13

 Os documentos formulados pela equipe discente da EMEF Presidente Campos Salles encontram-se em 

www.campossalles.wordpress.com 

 

http://www.campossalles.wordpress.com/
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no desenvolvimento de roteiros de pesquisa. A metodologia disseminada pela Escola da 

Ponte, localizada em Portugal, inspirou os primeiros passos da construção metodológica 

desta EMEF, na perspectiva da criação de espaços e tempos que valorizem a 

convivência democrática de todos os atores envolvidos nos processos de aprendizagem. 

Inseridos nessa perspectiva, os professores trabalham em parceria e rompem com a 

estrutura do isolamento da sala de aula, que caracteriza a maioria das escolas 

existentes.
14

  

 

 

 Figura 11 – Escola que originou a EMEF. Presidente Campos Salles 

 Fonte: Acervo UNAS 

                                                 
14

 Atualmente, a equipe escolar implementa a organização necessária para se tornar uma república de 

estudantes, com os educandos participando da sua gestão.   
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Figura 12 - A derrubada das paredes, em 2007, transformou as salas de aulas em salões. 

Fonte: Acervo UNAS 

 

Mas nem sempre foi assim: o diretor Braz Nogueira
15

 relata que quando chegou 

à escola, em 1995, encontrou um grupo de educadores desmotivado e afastado das 

questões pedagógicas:  

 

[...] quando eu cheguei aqui [...] durante as primeiras duas horas, 

surgiram três grupos de professores disputando o poder dentro da 

escola [...] isso pra mim foi um „baque‟, porque nessas conversas, 

nessas reivindicações, em que eu percebi a existência desses três 

grupos, o aluno era o grande ausente, o aluno não fazia parte [...] era 

reivindicação por banheiros, [os professores diziam:] „olha, o pessoal 

do administrativo, são três pessoas, nós somos 40 mulheres, e temos 

só um banheiro, só um vaso...‟ [...] então essas foram as discussões. 

 

 Braz conta que, naquele momento, trazia apenas duas ideias centrais que 

deveriam marcar a sua gestão: “a primeira ideia é que tudo passa pela educação, não 

pela escola.” Segundo explica, a escola é apenas um dos locais que tem que se 

preocupar com a educação, uma vez que ela é objeto de ação de toda a sociedade: “é 

tarefa de toda entidade, é tarefa da associação de moradores, é tarefa da Igreja, dos 

                                                 
15

 Informações concedidas em entrevista.  
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sindicatos, de todas as instituições, da família ao Estado.” A outra ideia que Braz já 

defendia é que a escola tem que ser um centro de liderança na comunidade onde está 

inserida: “um centro de liderança atuando articuladamente com as lideranças da 

comunidade, já constituídas, ou com aquelas lideranças que possam nascer nesse 

processo de relação escola-comunidade.” 

 O diretor relata que, naquela ocasião, não estava disposto a negociar essas ideias, 

mas sim encontrar parceiros para executá-las. Com a adesão de duas coordenadoras 

pedagógicas que chegaram logo depois dele, concebeu um curso chamado Educação e 

Cidadania e convidou os pais e as lideranças comunitárias para participar: 

 

[...] uma média de 40% dos pais participaram destas reuniões [...] 

junto com as lideranças [...] nasceram várias comissões, e uma delas 

era a comissão relação escola-comunidade [...] essas comissões 

começaram a dar, para as pessoas de Heliópolis, uma outra visão 

sobre a escola. [...] isso começou a dar identidade pras pessoas [...] 

hoje nós não temos sistematicamente essas comissões, mas nós temos 

muita gente nessa comunidade vivendo os princípios e os valores da 

escola.  

 

Braz conta ainda que, quando chegou a Heliópolis, logo soube que a EMEF 

Presidente Campos Salles era reconhecida pela comunidade como um espaço de 

violência: “era lugar de bandido, de marginal, de favelado, [as pessoas] tinham uma 

visão muito ruim sobre a escola, porque teve um assassinato perto do portão da quadra, 

morreu um aluno aqui, então, isso marcou muito forte nas pessoas.” Os alunos, segundo 

o diretor pôde aferir, estavam arredios, e as brigas entre estudantes eram frequentes: 

“aconteciam 3 ou 4 brigas por dia aqui, mas de arrancar sangue um do outro.” Os 

espaços da escola, muitas vezes, eram ocupados por traficantes de drogas, que usavam a 

quadra mesmo no período de aulas e impediam as atividades escolares:  

 

[...] as pessoas do mundo do crime vinham pra cá, ocupavam a quadra, 

o professor de educação física não podia dar aula, depois quando eles 

cansavam, ficavam com fome, eles entravam, obrigavam a merendeira 

a dar a merenda, às vezes entravam em sala de aula, tiravam aluno de 

sala de aula. 

 

 

Braz conta que o primeiro trabalho que procurou fazer foi impedir esse tipo de 

ocupação, de uma maneira muito direta. Ordenava para que saíssem, conversava:  
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[...] eu explicava pra eles porque que acontecia isso, essa ocupação 

desorganizada, o poder público não pensou em área de lazer, não 

pensou em quadra, e que nós não podíamos ser inimigos porque o 

poder público não fez isso, e porque a comunidade não se organizou o 

suficiente pra exigir do poder público. 

 

 

Depois de meses de embate, o diretor recorreu à Guarda Municipal (“eu era 

ingênuo”) e pediu auxílio para impedir a entrada dos invasores na escola. Colocou um 

aviso no portão informando a proibição do uso da quadra pela comunidade em dias de 

aula e informando uma espécie de troca: “vocês vão usar sábado, domingo, feriado e 

férias, se não estiver aberto eu vou brigar pra estar aberto.” No dia marcado para o 

início da ação da Guarda Civil, Braz se viu sozinho e precisou enfrentar as pessoas que 

invadiam a quadra sem a ajuda da polícia:  

 

[...] a conversa que a gente fazia era sempre muito direta, e aí eu 

aprendi que se tem um problema, você tem que se aproximar. Se o 

cara grita você também grita, se o cara ameaça que vai agredir, seja 

mais esperto, faça a coisa impactante [...] porque o que todo mundo 

conta é que o diretor enfia o rabinho no meio das pernas, fica 

escondido dentro da sala dele, e que não vai pra praça. 

 

 

O diretor reconhece que essa postura é arriscada, e embora tenha resultado em 

aproximação, poderia não ter dado certo. A luta pela paz, conforme afirma, é a maior 

contribuição da escola à comunidade, embora ainda haja violência na relação entre os 

alunos: “mas a forma de tratar, a forma de abordar, foi minimizando essa violência, ao 

ponto de que hoje, tem coisa que não pode acontecer aqui, por exemplo, aqui não pode 

ter roubo.”  

No final dos anos 90, a região de Heliópolis era dominada pelas ações do crime 

organizado. Era comum que todos os equipamentos educativos cedessem aos rotineiros 

toques de recolher impostos pelo poder paralelo liderado por traficantes de drogas. A 

localidade se destacava em âmbito nacional pelas altas taxas de criminalidade e 

violência, e um fato ocorrido neste período acabou por influenciar a trajetória de 

articulação entre escola e comunidade: em 1999, uma aluna da EMEF Campos Salles 

foi assassinada a poucos metros da escola quando voltava para casa; consternada, a 

equipe escolar, em união com as lideranças locais, fez a primeira Caminhada pela Paz, 

que se tornaria um evento anual desde então. Braz relata, em seu depoimento, como 

tudo começou: 
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[...] a morte da Leonarda me deixou indignado, revoltado. Porque a 

humanidade já descobriu tantos valores, já sabe qual é a forma mais 

correta de viver, e não está preocupada em educar as pessoas pra saber 

disso, pra ter conhecimento disso, e praticar isso [...] nós saímos do 

velório, eu e o professor Orlando, e eu olhei pra ele e disse: „Orlando, 

nós somos omissos, nós temos 1800 alunos, nós sabemos de tudo o 

que acontece, e pra defender a nossa pele, a gente não tem coragem de 

fazer nada [...] eu e a UNAS estamos discutindo há um tempo imenso 

que tipo de ação nós vamos fazer, pra demonstrar que nós não 

aceitamos, nós não compactuamos com isso [...] você me ajuda a 

organizar uma caminhada pela paz?‟ E ele falou: „ajudo‟ [...] Ele nem 

pensou. Eu falei: „então, Orlando, tudo o que a gente faz tem que ter 

estratégia, você não caia na besteira de chamar os professores todos 

numa sala pra discutir isso, você vai conversando boca a boca, faz 

uma sondagem, vê aqueles que poderão defender junto com a gente‟ 

[...] e o Orlando fez todo o mapeamento aqui no Campos Salles, 

quando a gente viu que tinha vários pra defender, que não era mais só 

eu e ele, aí começamos as discussões. Teve professor que disse: 

„vocês são loucos, em cada esquina vai ter um tiroteio‟[...] as 

conversas foram assim [...] imagine se não tivesse um grupo grande 

pra defender. 

  

 

Para articular o ato em repúdio à violência, Braz procurou a UNAS; junto com 

as lideranças comunitárias, começou a organizar o evento, que deveria reunir milhares 

de pessoas, em demonstração de força:  

 

[...] o João Miranda era o presidente da UNAS, eu falei pra ele: „vocês 

ajudam a organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vielas de 

Heliópolis?‟ E o João falou o que eu mais precisava ouvir naquele dia: 

„ô Braz, meu irmão, meu amigo, você não precisa mais fazer uma 

pergunta dessa pra nós, porque se o Campos Salles está, nós já 

estamos, porque pra nós não existe a escola lá e nós aqui, nós somos a 

mesma coisa‟ [...] Então naquele dia eu tive a certeza absoluta de que 

as duas ideias já tinham se tornado realidade, ou seja, a educação já 

estava se tornando prioridade para as lideranças propositivas da 

comunidade, e a escola já tinha se tornado um centro de liderança 

articulado com as lideranças. Às vezes as coisas mais bonitas ocorrem 

em meio às desgraças, eu vi que não tinha sido nada em vão, tudo o 

que tinha sido feito, tinha sido construído, realmente, muita coisa. A 

partir do dia do velório da Leonarda, nós já começamos a pensar como 

faríamos pra mobilizar, porque a gente tinha que sair com milhares de 

pessoas nas ruas, nós não podíamos sair com 200, 300 pessoas, porque 

o tiro sairia pela culatra, aí eles iam dizer: „os caras não são de nada, 

não‟ [...] e na primeira caminhada participaram 5 mil pessoas, depois 

de 2 meses e meio de trabalho [...] a gente ia nas escolas, sentava, 

mostrava a importância de a gente se unir pra ter mais tranquilidade, 

mais segurança pros alunos que estudavam nas nossas escolas [...] 

conseguimos fechar [as EMEFs] Campos Salles, Gonzaguinha e 

[E.E.] Manuela Lacerda. Essas escolas, eu carrego no coração, porque 
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se não fosse a participação delas essa caminhada não teria ocorrido 

[...] Essa caminhada, pra comunidade de Heliópolis, foi fundamental, 

porque quebrou aquele medo imaginário que paralisava [...] então a 

maior contribuição do Campos Salles pra comunidade foi 

redimensionar esse medo, colocar ele no lugar dele [...] não aquela 

coisa do imaginário, que impede as pessoas de agir, e de dar a cara e 

de se expressar [...] Hoje, eu acho que uma das grandes tarefas da 

Escola, das lideranças da comunidade, é libertar as pessoas desse 

medo que leva à inanição, que leva à paralisação. Porque muita gente 

ganha com isso [...] quem vive da ilegalidade, quem está extorquindo 

os outros, ganha com isso.  
 

 A Caminhada pela Paz, em Heliópolis, começa e termina na EMEF Presidente 

Campos Salles, percorrendo 4 quilômetros de ruas e vielas, lugares por onde muitos 

professores e representantes do poder público jamais haviam estado. Atualmente, a 

Caminhada reúne milhares de pessoas
16

, contando com estudantes, educadores, 

familiares, políticos e líderes comunitários, para demonstrar força e a união entre os 

diversos atores sociais, em luta por consciência comunitária e por políticas públicas que 

melhorem a qualidade de vida das pessoas da região.  

As ações de organização da Caminhada deram origem ao Movimento Sol da 

Paz, coletivo que se reúne mensalmente para debater e lançar proposituras para o evento 

anual. Conforme consta em documento divulgado nas reuniões do Movimento,   

 

Ao longo desses anos temos mantido a caminhada pela paz como 

princípio de cidadania, ato em que professores, familiares, alunos e 

representantes comunitários estão unidos querendo aprender a sonhar 

com uma sociedade não violenta, a indignar-se com o que está errado, 

a criticar e a autocriticar-se, a reivindicar, a criar referências não 

violentas de vida, a buscar consenso e negociar conflitos, a gritar com 

todos aqueles que perderam seus parentes, amigos, com atos violentos. 

Queremos vida em abundância para todos! 
 

Segundo os participantes, os objetivos do Movimento Sol da Paz são: 

  

1- Organizar e coordenar a Caminhada Anual pela Paz. 

2- Avançar no processo de integração das escolas da região. 

                                                 
16

 A Caminhada pela Paz de Heliópolis reuniu, em 6 de junho de 2013, cerca de 12 mil pessoas, segundo 

a contagem das lideranças comunitárias. Participaram do ato, além da EMEF Presidente Campos Salles, 

as EMEFs Abraão Huck e Luiz Gonzaga. Compareceram as comunidades escolares das EMEIs Santo 

Dias e Antônio Francisco Lisboa, das CEIs da região e da ETEC Heliópolis. Os equipamentos 

socioeducativos da UNAS também estiveram presentes, com funcionários e educandos. Participaram do 

evento, também,representantes de diversas ONGs, dentre elas a Cidade Escola Aprendiz e a Ação 

Educativa, e representantes da Igreja Católica. 



 

 

 

72 

 

 

 

3- Captar as necessidades da comunidade, trazendo-as para o debate, visando o 

encaminhamento de ações conjuntas para a superação das mesmas. 

4- Despertar nas lideranças comunitárias a compreensão de que a educação é 

fundamental para a solução dos problemas da comunidade. 

5- Fortalecer as escolas da região para que se tornem centros de lideranças e assim 

possam contribuir efetivamente no processo educacional. 

6- Compreender que a violência é um problema social e que a solução não está só na 

punição dos violentos, mas na problematização de toda a organização social. 

7- Levar os moradores de Heliópolis a perceber que a superação do medo está na união 

dos membros da comunidade. 

8- Incentivar todas as escolas e demais entidades da comunidade a desenvolver 

atividades cotidianas que tenham como finalidade a aprendizagem do convívio 

respeitoso. 

9- Transformar Heliópolis num Bairro Educador. 

 

 

 

Figura 12 - Caminhada pela Paz de 2011 

Fonte: Gildivan Felix/ Acervo UNAS 
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Podemos afirmar que este movimento, liderado pela EMEF Presidente Campos 

Salles ao longo de 15 anos, contribuiu para o estreitamento dos laços entre a escola e a 

comunidade e para a consolidação da UNAS como a maior e mais representativa 

associação de moradores da região. A UNAS, por sua vez, contribuiu para o 

desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola, e desta relação dialógica 

surge, como concepção e projeto, o Bairro Educador de Heliópolis, a partir do qual o 

protagonismo social com foco na educação passa a ser vivenciado e se põe como 

elemento de articulação e negociação com o poder público. 

A inserção do debate sobre o direito à educação, em Heliópolis, remonta ao 

início dos anos de 1990 quando Luíza Erundina se torna prefeita da cidade de São Paulo 

e Paulo Freire, Secretário da Educação. Nesse governo, as classes populares foram 

incluídas no processo de requalificação das políticas públicas pensadas pelo poder 

público. Antônia Cleide, atual presidente da UNAS e moradora de Heliópolis há quase 

40 anos, relata que o governo Erundina implementou na região 20 salas do Movimento 

de Alfabetização de Adultos (MOVA): 

 
[...] era um projeto lindo porque mostrava pras pessoas que elas 

tinham a possibilidade de ler e escrever [...] foi importante essa 

política que a Erundina teve coragem de implantar [...] a gente tinha 

muito essa questão da moradia, de ter um teto, não pensamos nessa 

rede [...] Se a gente pegar as agendas dos prefeitos, a gente não tinha 

essa questão, se você olhar o Heliópolis, não tem calçada, [há] muito 

pouca área de lazer [...] a Erundina traz essa questão da importância 

da educação. 
 

 

 Cleide reconhece também a importância da relação que a comunidade 

desenvolveu junto à EMEF Presidente Campos Salles, porque essa relação aproximou o 

debate educacional do movimento social. Ressalta também que o processo de 

universalização do acesso ao ensino é uma importante conquista para as pessoas de 

Heliópolis: 

 

[...] outra coisa importante também, no país, foi essa questão da 

universalização da educação, do direito [...] eu tinha essa vontade, 

então eu fiz o colegial à noite, trabalhava e estudava, porque eu tinha 

isso muito forte, gostaria de ter tido a educação que eu luto hoje pra 

ter, eu não tive [...] então a universalização foi importante. A gente 

sabe que não garante, mas que permite o acesso das pessoas, que não 

tinham antes possibilidade, a gente tinha que trabalhar, era assim a 

realidade [...] eu comecei a trabalhar com nove anos, em casa de 
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família, e depois com carteira assinada com 12 anos, era assim a 

realidade, tinha que completar a renda da família, minha mãe 

trabalhava em dois empregos, meu pai vendia alumínio. 

 

 

Na gênese do Projeto Bairro Educador está, portanto, o processo de gestão 

pedagógica da EMEF Presidente Campos Salles e a sua abertura a uma comunidade  

que passa a se comprometer e participar da formulação de políticas públicas na região, 

com destaque para as questões educacionais. Como explica Braz,  

 
[...] a [EMEF] Campos Salles é uma escola que foi para além de suas 

paredes, inclusive derrubando seus muros [...] quando eu cheguei aqui 

tinha um muro de alvenaria, acima do muro tinha uma estaca de ferro 

e três carreiras de arame farpado [...] era assim a escola. A gente tirou 

o muro, me denunciaram na Guarda Municipal e na Diretoria 

Regional, tinha professor que dizia que eu estava expondo a vida dos 

professores e dos alunos ao risco. 

 

A relação entre escola e movimento social, estabelecida em torno da ampliação 

de espaços e tempos de educar, permitiu propor a construção de um Centro de 

Convivência nas imediações da escola ao poder público municipal, que por sua vez 

financiou a construção de um polo educacional e cultural na região. Pode-se afirmar, 

portanto, que a relação entre a escola e o movimento social modificou a escola e o 

movimento, porque, a partir de uma relação muito próxima, ambos passaram a trabalhar 

juntos na luta por políticas públicas que sustentam o ideal da comunidade: o 

desenvolvimento ancorado no direito à educação de qualidade social,
17

 constituída 

como um direito inalienável e como um fator indispensável de humanização. 

 

O Centro de Convivência 

 

A concepção e construção, no ano de 2007, do Centro de Convivência Educativa 

e Cultural de Heliópolis
18

 contou com a elaboração do diretor da EMEF Presidente 

Campos Salles, das lideranças da UNAS e do Secretário da Educação à época, 

Alexandre Schneider. Como explica Braz, o diretor da EMEF: 

                                                 
17

 Segundo Silva (2009, p. 555), o conceito de qualidade social da educação deve ser ancorado na 

distinção entre uma simples prestação de serviço instrucional, caracterizada pela aquisição de habilidades 

e competências, e um processo de formação pública voltado a um homem comum.  
18

 O CCECH, projeto triangulado entre EMEF Presidente Campos Salles, UNAS e Prefeitura Municipal 

de São Paulo, abriga a EMEF e a EMEI Antônio Francisco Lisboa, que já existiam à época da construção, 

e ainda três Centros de Educação Infantil, uma Escola Técnica gerenciada pelo sistema Paula Souza, do 

Governo do Estado, e um Centro Cultural. 



 

 

 

75 

 

 

 
 

[...] teve uma visita do Gilberto Dimenstein, que acompanhava um dos 

diretores do The Guardian, que queria ver uma escola de periferia em 

São Paulo [...] andamos em Heliópolis, depois eles entraram aqui na 

escola, fomos numa sala e lá os alunos e os professores falaram sobre 

o projeto da escola [...] quando saímos aqui na rua eu falei: „Gilberto, 

você está vendo essa praça? Quando dá 7h30 da manhã, tem alunos 

drogados aí, e nessa praça já teve estupro, já teve assassinato, e os 

projetos que fazem pra essa praça são tão pontuais que não vira nada 

[...] e eu tenho uma ideia: se fechássemos essa rua, a Campos Salles e 

a EMEI incorporariam essa praça, como um espaço educacional, e a 

gente mudaria o perfil dos frequentadores, colocando brinquedos 

variados, equipamentos para exercício físico [...] E ele disse: „você 

está com sorte, Braz, hoje eu e o Ian vamos falar lá com o Kassab, e 

eu vou colocar pra ele essa questão aí da praça e do fechamento da 

rua‟[...] o Kassab veio visitar aqui, ele estava lá na UNAS, com vários 

secretários dele e tudo, e no final ele perguntou: „quem é o Braz?‟, ele 

falou: „eu tenho que ir lá na sua escola, senão o Gilberto Dimenstein 

vai me puxar a orelha‟ [...] Ele veio aqui, perguntou o que eu queria, 

eu expliquei e depois o Alexandre entrou [...] a gente subiu aqui nessa 

sacada da EMEI, e o Alexandre falou: „Braz, você sabe que aqui dá 

pra fazer uma coisa maior do que o que você está pensando? Então 

tenha paciência, e pede pro João Miranda ter paciência, porque eu vou 

fazer um meio de campo com o Kassab, e com o Serra, e vamos trazer 

pra cá a escola técnica, que é uma reivindicação de vocês há muito 

tempo‟ [...] Depois de 1 mês e meio, mais ou menos, ele ligou pra cá e 

disse: „Braz, nosso projeto sai!‟ [...] e aqui, onde era uma praça onde 

tinha assassinatos, estupros, uso de drogas [...] aqui atrás, onde tinha 

um setor da Regional do Ipiranga que colocavam carros velhos, umas 

pessoas, a maior parte alcoólatras, aqui, de funcionário encostado, 

aqui era receptação de furto, de droga e tudo o mais, e virou tudo isso 

que nós temos aqui hoje. 

 

 

 

Figura 12 - Antiga praça em frente à EMEF Presidente Campos Salles. 

Fonte: Acervo UNAS 

 



 

 

 

76 

 

 

 

Segundo Braz, o Centro de Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis é um 

dos maiores passos que a comunidade deu para transformar Heliópolis numa 

comunidade educadora, num Bairro Educador. 

Para escapar da lógica fragmentada e burocrática da administração pública e 

participar ativamente dos processos de gestão, a comunidade organizada em torno da 

UNAS e da EMEF negociou com o governo municipal da época a gestão do CCECH, 

que se estabeleceu de forma compartilhada entre funcionários da municipalidade e 

membros da comunidade, produzindo um modelo singular entre os equipamentos 

vinculados à Secretaria Municipal de Educação
19

. O pilar dessa estrutura, entretanto, 

está permanentemente em risco em razão de não haver, na estrutura estatal, experiências 

e cultura política consolidadas capazes de propor um tipo de organização burocrática 

que fomente e efetive a parceria educacional com a comunidade e que se valha do 

diálogo permanente entre unidades escolares e entorno social. É necessário que se 

aprofunde o debate sobre a autonomia das escolas e o papel do Estado na condução dos 

processos educacionais geridos em parceria com a sociedade civil organizada.  

Com a entrada da nova gestão municipal, em janeiro de 2013, novas 

perspectivas foram apontadas pela Secretaria Municipal de Educação, que estuda a 

possibilidade de transformar o CCECH em um CEU, uma vez que pretende 

implementar na cidade, conforme o plano de governo, mais 20 escolas desse tipo.   

                                                 
19

 A criação do Centro de Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis está disposta no Decreto nº 

50.740, de 16 de julho de 2009.  Neste documento, o Prefeito Gilberto Kassab decreta a constituição dos 

equipamentos constituintes do Centro, a saber: EMEF Presidente Campos Salles, EMEI Antônio 

Francisco Lisboa, CEI Heliópolis I, CEI Heliópolis II, CEI Heliópolis III, Centro Cultural (composto por 

teatro de arena ao ar livre, auditório/cinema, 2 áreas de exposições, 3 salas multiusos, áreas de recreação, 

pista de skate, quadra, Torre do Saber). Segundo o Decreto, as despesas decorrentes da execução do 

documento correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. As 

obras da Torre do Saber e as áreas de recreação começaram a ser executadas em junho de 2013. A pista 

de skate não consta no projeto arquitetônico do CCECH. O Decreto nº 51.761, de 2 de setembro de 2010, 

transfere cargos do Quadro Específico de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de São Paulo 

para o Centro de Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis, para a constituição da equipe gestora, 

sendo: 1 cargo de Coordenador de Ação Cultural, 2 cargos de Coordenador de Ação Educacional, 1 cargo 

de Coordenador de Projetos da carreira do magistério, 6 cargos de Coordenador de Projetos, 2 cargos de 

Assistente Técnico I. As nomeações, entretanto, não ocorreram em consonância ao Decreto, e atualmente 

a equipe gestora conta apenas com 2 Coordenadores de Ação Educacional, 1 Coordenador de Ação 

Cultural e 3 Coordenadores de Projetos. 
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Figura 13 - Reunião entre Secretaria da Educação, Centro Paula Souza, o arquiteto Ruy 

Ohtake e Braz Nogueira, para projetar o CCECH. 

Fonte: Acervo UNAS 

 

 

Desde 2010 encontram-se em funcionamento no CCECH seis instituições 

escolares, sendo 3 Centros de Educação Infantil indiretos (conveniados), 1 EMEI, 1 

EMEF e 1 ETEC. Existe ainda, dentro do complexo, um Centro Cultural com sala de 

cinema e espaço para exposições. O projeto, concebido pelo arquiteto Ruy Ohtake, 

também prevê a construção de 1 Biblioteca, 1 Torre da Cidadania e 1 Complexo 

Esportivo, além de 5 praças. Essa fase da obra começou a ser executada em junho de 

2013. 
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Figura 14 - Plano de Construções do CCECH. 

Fonte: Desenho de Laís Fonseca/ UNAS 

 

 

Figura 15 - Construção do Centro de Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis 

Fonte: Acervo UNAS 
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O propósito da atual gestão do CCECH é justamente fortalecer o diálogo entre o 

movimento social e o poder público, ao criar uma rede local que se destina a influenciar 

a formulação das políticas públicas voltadas para a educação integral e a apoiar a 

implementação de projetos concebidos de forma ampla, em que todos os agentes 

educativos estejam implicados e envolvidos. Segundo Arlete Persoli, gestora do 

CCECH, outra importante atribuição dessa gestão é conceituar, com os atores 

envolvidos no Projeto Bairro Educador, a pedagogia suposta neste processo. Para tanto, 

a equipe gestora do Centro participa de uma comissão de trabalho, junto com lideranças 

comunitárias, para viabilizar a formação continuada dos educadores dos projetos 

socioeducacionais geridos pela UNAS. 

Ao assumirem a luta pela qualificação da educação praticada na localidade, os 

atores sociais de Heliópolis propõem uma maneira de perpetuar o próprio Movimento 

Social. Segundo Braz Nogueira, a mobilização comunitária sob a bandeira da educação 

favorece essa continuidade: 

 

[...] as comunidades, em geral, se unem quando tem um problema [...] 

quando consegue rua asfaltada, encanamento, moradia, tratamento de 

saúde, geralmente há uma acomodação geral [...] eu acho que o que vai 

impedir isso de acontecer em Heliópolis é a questão de transformar 

Heliópolis num local onde as pessoas aprendam continuamente com o 

outro, e aprendam antes de tudo a buscar uma transformação social 

com base na democracia, na justiça, na autonomia, na responsabilidade 

e na solidariedade. 
 

Se, de um lado, as lutas do Movimento Social se materializam na criação e 

funcionamento dos novos espaços conquistados nas negociações com os órgãos 

públicos, de outro a população está desmotivada para continuar participando. Em 

consonância com Braz, Gohn (2012, p.126) afirma: “[...] nossa hipótese é a de que 

somente ações educativas de massa poderão reverter este cenário de descrença na ação 

coletiva.”  

Embora não use a expressão Educação Integral, Braz acredita e instaura, em sua 

gestão, um processo contínuo de educação que transcende a escola e que interage com o 

mundo social de forma ampla e permanente: 

   

[...] quem aprende, aprende continuamente. Não tem parada. Isso é o 

que garante a questão humana, a questão de potencializar os valores. E 

entender isso elimina aquelas coisas que estão atrapalhando a vida das 
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pessoas. Toda a minha luta hoje é para que as pessoas sintam prazer 

em aprender, e antes de tudo, que elas aprendam a conviver, essa é a 

principal aprendizagem.   

  

 

 A articulação das escolas da região em torno dessa concepção de educação é uma 

preocupação do diretor: “Como é que vai ser um bairro educador sem escola? Se as 

escolas de Heliópolis fizerem o trabalho que a escola realmente deve fazer, que é levar o 

aluno a exercer a sua cidadania, eu não tenho dúvida de que as pessoas vão também.” 

 Ao grupo de gestão do CCECH também compete a articulação dos processos 

educativos desenvolvidos em Heliópolis. Embora a equipe não detenha, 

institucionalmente, poder de chefia sobre nenhum funcionário integrante do quadro do 

magistério, agrega em torno das atividades que propõe muitos educadores e educandos 

de Heliópolis. Segundo documento elaborado pelo grupo gestor, em consonância com 

as diretrizes da Secretaria Municipal da Educação, o Centro de Convivência tem os 

seguintes objetivos:  

1. Articular escolas, lideranças comunitárias, famílias, equipamentos socioculturais, 

associações, ONGs e empresas para transformar Heliópolis em um Bairro 

Educador. 

2. Promover a socialização dos bens culturais socialmente construídos, como 

instrumentos de inclusão. 

3. Revelar a produção cultural de Heliópolis, respeitando e garantindo a diversidade, 

abrindo espaços de diálogo entre as gerações. 

4. Organizar o debate e criar condições de novas ideias e proposituras sobre as 

questões educacionais, políticas, econômicas, sociais e éticas que afligem a 

comunidade, a cidade, o país e o mundo. 

5. Promover o diálogo entre a sociedade civil organizada e o poder público. 

 

  Desde 2009, o CCECH desenvolve projetos em parceria com a UNAS, a 

Fundação Carlos Chagas, o Educativo da Bienal de São Paulo, o Instituto Tomie 

Ohtake, as ONGs Cidade Escola Aprendiz e Ação Educativa, o Instituto Baccarelli de 

Música, a Universidade de São Paulo, entre outras instituições. Por estar sob a 

jurisdição da Secretaria Municipal da Educação, participa de programas destinados aos 

CEUs e recebe deste órgão a incumbência de organizar eventos culturais como 

espetáculos de música, teatro, circo e dança.  
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A equipe de gestão do CCECH recebe frequentemente estudantes e 

pesquisadores de várias regiões do Brasil interessados em conhecer a proposta político-

educacional desenvolvida em Heliópolis. Políticos de várias prefeituras municipais já 

passaram por lá, para conferir o trabalho desenvolvido e debater ideias.   

  

Educação não formal para um Bairro Educador 

 

Segundo levantamento da ONG IT3s
20

, há em Heliópolis 153 estabelecimentos 

educacionais oficiais em atividade, entre escolas estaduais, municipais e particulares. 

Figuram nessa contagem os equipamentos de educação não formal atuantes na região. 

As atividades culturais desenvolvidas no CCECH são oferecidas a grande parte desses 

espaços educacionais, principalmente aos administrados pela UNAS. As reuniões do 

Movimento Sol da Paz contam com a participação de representantes de muitos destes 

estabelecimentos, representando indicadores de uma forma definida de protagonismo 

comunitário, já que a UNAS constitui sua principal administradora.     

Assim, além da potencialidade que a relação escola-comunidade oferece para a 

construção do projeto Bairro Educador, os equipamentos de educação não formal 

presentes na localidade representam outra potência inspiradora para o desenvolvimento 

de experiências inovadoras que possibilitam figurar o projeto em desenvolvimento em 

Heliópolis na perspectiva de educação integral.  

Entre os equipamentos de educação não formal existentes selecionamos, para 

este estudo, os Centros da Criança e do Adolescente – CCA, geridos pela UNAS em 

convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

(SMADS). A UNAS administra 10 CCAs na região. O trabalho realizado nesses espaços 

acontece no contraturno escolar, em atendimento diário e ininterrupto, do que se 

depreende que essa assistência garante a educação das crianças e adolescentes em 

período integral. O atendimento oferecido também se orienta na perspectiva do 

desenvolvimento integral dos educandos: os CCAs oferecem reforço escolar, em 

parceria com o SESI, assim como oficinas de teatro, hip hop, basquete, futebol e xadrez; 

os educadores sociais e os oficineiros que lá trabalham orientam também as atividades 

lúdicas e o atendimento alimentar das crianças/adolescentes. Os CCAs são identificados 

pelos educadores sociais e pelas lideranças comunitárias como uma referência na 

                                                 
20

 Dados encontrados no site www.maps.mootiro.org, em pesquisa realizada no dia 25 de junho de 2013.  

http://www.maps.mootiro.org/
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localidade, uma vez que derivam da luta por melhores condições de vida para crianças e 

adolescentes de Heliópolis e articulam a população do entorno. Genésia Miranda, líder 

comunitária e gestora do CCA Mina, explica a necessidade desse tipo de projeto: “A 

necessidade de um projeto que atenda crianças no Brasil acontece porque há violação de 

direitos.” Segundo ela, os CCAs de Heliópolis constituíram-se na luta por direitos: 

“Começa com o direito de se alimentar. As crianças não tinham nem o direito de 

sobreviver, no Brasil.” Em face disso, a sociedade teve que se organizar: “Quando fomos 

discutir com a prefeitura, aqui só tinha assistencialismo, mulheres de donos de padaria 

que vinham aqui dar pãozinho para as crianças.” No decorrer do processo de negociação 

e implantação dos CCAs na região, as lideranças locais perceberam a força mobilizadora 

que esses espaços de assistência poderiam representar se fossem qualificados na 

perspectiva de uma educação emancipadora. Como explica Genésia:  

 

[...] eu não quero só dar comida para essa criança, ela precisa se 

alimentar de outras coisas também. O cérebro se alimenta de desafios. 

Paulo Freire traz isso quando propõe uma educação inclusiva. Saber ler 

e escrever não significa não ser analfabeto. Existe a questão política 

[...] a leitura do mundo [...] atender as necessidades do bairro, das 

crianças. 

 

 A luta da UNAS pela administração dos CCAs em Heliópolis pressupõe um 

lugar de destaque para a educação na acepção coletiva de cidadania do movimento 

social, porque os direitos dos cidadãos se constroem no processo de luta que é, em si 

próprio, um movimento educativo: 

 

A cidadania se constrói no cotidiano, através do processo de identidade 

político-cultural que as lutas cotidianas geram. [...] a construção da 

cidadania coletiva se realiza quando parte-se para a elaboração de 

estratégias de formulação de demandas e táticas de enfrentamento dos 

oponentes [...] reivindica-se a lei, um direito adquirido. (GOHN, 2012, 

p. 20) 

 

 

 A educação sempre foi uma demanda presente em vários movimentos sociais 

organizados: manifestava-se em reivindicações pelo ensino noturno, por escolas 

profissionalizantes, por creches. Entretanto, Gohn (id.ib., p. 71) afirma que a maior fonte 

de expressão deste tipo de demanda partiu de organizações não formais de educação: “A 

participação [das mulheres] nos clubes de mães da periferia em lutas e movimentos 

sociais organizados em torno de bens, equipamentos e serviços públicos e pela moradia e 
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acesso à terra.” Tal afirmação elucida bem o que aconteceu em Heliópolis: o Movimento 

Social da região, ancorado historicamente na luta pelo direito de morar, sempre 

demandou políticas públicas para a educação, mesmo que este assunto não estivesse 

claramente em pauta no passado.   

Até 2011, o Grupo de Formação da UNAS era constituído por diretores da 

entidade e oferecia aos educadores a ela vinculados uma formação mensal que se 

configurava, separadamente, como um estudo político e pedagógico. Normalmente, 

acontecia a formação política no período da manhã, coordenada por lideranças 

comunitárias e com o objetivo de ampliar a consciência política dos educadores; no 

período da tarde, o tempo era destinado às discussões pedagógicas, geralmente sob 

coordenação da equipe gestora de cada projeto.  

A partir do início de 2012, contudo, com a entrada da equipe do CCECH na 

Comissão de Formação, a estrutura dos encontros foi se transformando, com o 

fortalecimento da concepção de que o trabalho de formação pedagógica não se dissocia 

da formação política. Desde então, as reuniões da Comissão têm acontecido como um 

processo vivo, dinâmico, pois o próprio grupo que concebe as formações está se 

formando conceitualmente. O grupo de gestão do CCECH pode ser entendido, nesse 

contexto, como uma assessoria técnica ao movimento social, identificado com os 

interesses populares e legitimado pela parceria política que estabeleceu com a UNAS.  

 

[...] as assessorias técnicas, políticas e religiosas que atuam junto aos 

grupos populares desempenham um papel fundamental no processo. 

[...] muitas vezes um funcionário público que se identifica com os 

interesses populares, exerce um papel tão importante quanto uma 

liderança de grupo, embora seja parte do tecido social alvo do 

movimento: uma determinada secretaria de Estado. (id.ib., p. 22) 

 

 

Atualmente, as reuniões de formação dos educadores vinculados à UNAS são 

planejadas de modo a garantir maior participação desses profissionais e suas pautas são 

elaboradas a partir das necessidades que se apresentam no caminho, a saber: a 

importância de cada sujeito para o fortalecimento das equipes, os ideais da instituição 

UNAS, a necessidade do planejamento pedagógico, as práticas pedagógicas alinhadas 

com as propostas dos projetos, questões curriculares que abarquem a história de 

Heliópolis e políticas públicas para a educação.  
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Essas novas temáticas – que implicam novas concepções –, que agora entram na 

pauta do Grupo de Formação, inspiram-se na tradição educacional que os movimentos 

sociais sempre buscaram e que, por algum motivo, se descaracterizaram. Segundo Gohn 

(id.ib., p. 56),  

 
 

[...] os movimentos sociais populares são formas renovadas de 

educação popular. [Desde os anos 70] a crítica dos programas e 

métodos de educação popular buscavam alternativas para a saída do 

regime autoritário [...] grupos de intelectuais começaram a se engajar 

em assessorias a movimentos populares embrionários. [...] a educação 

popular passa a ser concebida como uma nova prática social. Grupos 

de assessorias deixam de levar material já pronto para trabalharem com 

grupos populares e passam a estimular a produção daqueles materiais 

em conjunto com os próprios interessados [...] as demandas encontram 

um alvo privilegiado, o poder público local. [...] assume-se o caráter 

político dos trabalhos [...] a politização não passa mais, 

necessariamente, pela aquisição dos rudimentos da educação formal. 

Os princípios que embasavam os programas tidos como progressistas 

na área da educação popular, particularmente o Sistema Paulo Freire, 

pressupunham que as populações mais marginalizadas e mais pobres se 

apropriem de um novo saber-instrumento; um saber que pode ser usado 

diretamente na realização dos objetivos sociais destas camadas [...] o 

princípio básico da educação popular foi o do desenvolvimento de uma 

ação pedagógica conscientizadora. [...] esta linha de atuação funcionou 

bem até a metade da década de 1980. A partir daí, as assessorias 

entraram em crise [...] alguns movimentos sociais também entraram em 

crise. Outros se transfiguraram em agências do novo poder local.  

 

A ideia desta pesquisa é refletir sobre a proposição do Bairro Educador de 

Heliópolis a partir das agências de poder locais, aqui compreendidas como 

manifestações de protagonismo comunitário. Acreditamos que a investigação das 

concepções pedagógicas e das ações dessa rede emergente, articuladas em torno de 

atores sociais que concebem os processos educacionais em Heliópolis de forma integral, 

e ancorados basicamente nos princípios político-pedagógicos da EMEF Presidente 

Campos Salles, da UNAS e do CCECH, possam contribuir para o aprofundamento de 

uma prática pedagógica focada na qualidade social da educação, que se define por sua 

capacidade de formar o cidadão para a autonomia.   
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CAPÍTULO IV 

BAIRRO EDUCADOR: AS REPRESENTAÇÕES DAS 

LIDERANÇAS DE HELIÓPOLIS  

 

O projeto Bairro Educador encontra-se em fase de construção em Heliópolis. 

Tem sido formulado e executado consorciadamente pelas lideranças comunitárias 

aglutinadas pela UNAS, pela EMEF Presidente Campos Salles e pelo grupo de gestão do 

Centro de Convivência Educativa e Cultural, estes últimos equipamentos da rede 

municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo. A concepção que fundamenta a ideia 

de Bairro Educador circunda as acepções da Educação Integral e de Cidade Educadora, 

conforme percurso descrito no segundo capítulo da presente pesquisa.  

O que procuramos entender, neste estudo, é de que forma os atores sociais de 

Heliópolis representam esse processo de formulação e implementação do Bairro 

Educador. Para tanto, buscamos desvelar as concepções pedagógicas e as demandas 

educacionais presentes entre as lideranças locais, e identificar as formas de articulação 

dessas lideranças para concretizar o projeto. Desse modo, almejamos entender e 

qualificar os desafios enfrentados para a consolidação do protagonismo comunitário em 

Heliópolis, categoria central da análise
21

. Da leitura apurada das transcrições das 

entrevistas e dos registros de observação emergiram as categorias Conscientização, 

Autonomia e Hegemonia, conceitos que serão explicitados neste capítulo e servirão 

como nossas palavras-chave para conduzir a análise proposta, sempre em relação com os 

autores e teorias em que nos referenciamos.  

 

 

Concepção de Educação das Lideranças Comunitárias de Heliópolis 

 

Desde que a UNAS assumiu os princípios da EMEF Presidente Campos Salles
22

, 

os processos formativos pelos quais passam os funcionários da entidade procuram 

                                                 
21

 Para tanto, recorremos às entrevistas concedidas pelas lideranças comunitárias à pesquisadora, e à 

observação participante realizada no âmbito do grupo de formação da UNAS. 
22

 Em 2008, em Assembleia de Moradores realizada com a presença de cerca de 400 pessoas, foi 

aprovado que os princípios norteadores da transformação de Heliópolis em um Bairro Educador seriam os 

da EMEF Presidente Campos Salles, a saber: 1) Tudo passa pela Educação; 2) Escola como centro de 

liderança; 3) Autonomia; 4) Responsabilidade; 5) Solidariedade. 
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esclarecer e aprofundar os conceitos incorporados. As lideranças comunitárias 

envolvidas nesse debate preocupam-se em ressaltar a importância da escola pública na 

perspectiva de direito conquistado. E expressam o entendimento de que, para que 

Heliópolis seja um Bairro Educador, um novo conceito sobre os espaços onde a 

educação acontece deve ser pautado, como explica Cleide, atual presidente da UNAS: 

 

[...] hoje a gente sabe que quando pensa em educação, não é somente 

essa educação da escola, e aí entra essa questão do político-

pedagógico: não é só a educação da alfabetização, é essa educação no 

sentido político da coisa. A escola pública é uma parte, e a educação é 

todo esse grande conceito. E aí [entra] a questão do Bairro Educador.  

 

As lideranças comunitárias de Heliópolis retratadas neste estudo constituíram-se 

no movimento social local, ao longo de anos de luta por infraestrutura urbana. 

Entretanto, percebemos, a partir dos relatos dos sujeitos desta pesquisa, que o percurso 

trilhado por essas lideranças, desde o início do processo, ultrapassou a luta por moradia. 

Na fase de ocupação do território, ainda na gênese da favela de Heliópolis, a comissão 

de moradores que se constituiu reservou, preventivamente, alguns espaços de terra para a 

construção de escolas e postos de saúde, como relata a educadora social e líder 

comunitária Genésia Miranda:  

 

[...] quando começaram a fazer a ocupação aqui dentro nós 

preservamos [o terreno] da escola Gonzaguinha, fomos nós que 

fechamos aquele terreno para preservar [...] a gente pensava no 

desenvolvimento humano, já. Nós brigamos com os grileiros e 

preservamos pra escola [...] a unidade de saúde do Sacomã também foi 

um terreno que nós preservamos, pra fazer posto de saúde. 

 

 

Segundo o relato de Genésia, a experiência do Bairro Educador já acontecia antes 

mesmo de o conceito ser elaborado, como decorrência da compreensão de que as 

políticas públicas deveriam ser formuladas de forma intersecretarial e  em parceria com 

a população, conforme explica Cleide: 

 

[...] a gente falava pra prefeitura ter um projeto global, isso em 1980 

[...] não era muito sistematizado, por isso que parece que a gente não 

tinha muito claro.  
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A estreita relação entre o diretor da EMEF Presidente Campos Sales e a UNAS 

gerou, em Heliópolis, possibilidades de reflexão sobre práticas que apontam para a 

concretização desses antigos anseios da população local, como explica Cleide: 

 

[...] o Braz foi fundamental nessa questão: traduzir o que a gente fazia 

em ações, trazer esses conceitos. Uma grande coisa que a gente trazia, 

desde o início, era a vontade que a gente tinha de o nosso povo ser 

empoderado. Se a gente não desse o conceito, não era empoderado. 

 
A trajetória do diretor Braz dentro do movimento social já constituído em 

Heliópolis contribuiu, ao longo dos anos, para a construção de uma prática de reflexão 

sobre as ações da militância, e parece ter preparado o terreno para que a UNAS pudesse, 

finalmente, elaborar percursos pedagógicos nas ações que desenvolve. Paulo Freire 

(2011, p.167) explicita a importância da construção de uma teoria que se faz na prática: 

 

[...] se os homens são seres do quefazer é exatamente porque seu 

quefazer é ação e reflexão. É práxis. É transformação do mundo. E, na 

razão mesma em que o quefazer é práxis, todo fazer do quefazer tem 

de ter uma teoria que necessariamente o ilumine. O quefazer é teoria e 

prática. É reflexão e ação. Não pode reduzir-se nem ao verbalismo, 

nem ao ativismo.  

 

O encontro entre o povo e a liderança transformadora é, em Freire, alavanca para 

a ação pedagógica, uma vez que cabe à educação problematizar o futuro para que a 

utopia de um mundo melhor se mantenha viva. Segundo o autor, seria ingenuidade 

pensar que a educação consiga suprimir todas as injustiças e opressões presentes no 

mundo, mas seria igualmente ingênuo acreditar que a educação não promova mudança 

alguma. Porque somos seres incompletos, inacabados e inconclusos, há a possibilidade 

de transformação. O papel histórico dos homens, desse modo, adquire em Freire um 

lugar relevante: por não estarmos determinados, estamos abertos ao „inédito viável‟, e, 

por conseguinte, seria inconcebível um mundo sem sonho:  

 

[…] a compreensão da história como possibilidade e não como  

determinismo seria ininteligível sem o sonho, assim como a concepção 

determinista se sente incompatível com ele e, por isso, o nega. 

(FREIRE, 1999, p. 92). 
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A importância do desempenho das lideranças comunitárias de Heliópolis, aqui já 

incluindo o diretor da EMEF Presidente Campos Salles, repousa fundamentalmente no 

empenho que fizeram e fazem para mobilizar as pessoas a movimentarem-se em direção 

à utopia da construção de um mundo mais justo. Diz Braz Nogueira, “[...] o líder é 

aquele que mantém a esperança do grupo.” Isto significa que o papel que desempenham 

ultrapassa a articulação política que realizam entre população local e governo. Os líderes 

comunitários aqui retratados constituíram-se como tais porque acreditam que as ações 

que promovem significam uma possibilidade concreta de transformação social.  

Esses líderes comunitários sabem que o processo de construção política que  

assumem para si ocorre coletivamente, em relações dialógicas, como explica Arlete 

Persoli, gestora do CCECH:  

 

[...] a gente não tem controle [...] as pessoas pensam, as pessoas 

criticam, as pessoas se comunicam. E nem tudo o que a gente coloca é 

entendido do jeito que a gente pensa que é entendido, porque não 

existe isso. 

 

Mais uma vez recorremos a Freire (2011, p. 109) para conceituar o que 

apreendemos nas observações realizadas sobre os atores da pesquisa:  

 

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em 

que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 

mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 

ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-

se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes.  

 
 

O papel das lideranças, nesse sentido, é pedagógico e aponta para a ideia de 

libertação. Ideia que, de acordo com Freire, seria impensável se restrita a círculos de 

segurança que aprisionam a realidade. Conforme esse autor, os homens precisam se 

libertar pela política, ou melhor, por uma pedagogia que se vê como ato político; ele 

concebe o espaço do diálogo entre adultos que problematizam, desvelam e significam o 

mundo como um espaço público-político onde se constrói um determinado conceito de 

liberdade. Para que tal espaço se constitua, deve haver amor, humildade, fé nos homens 

(na sua vocação de ser mais), esperança (que está na própria essência da imperfeição 

dos homens que os leva a uma eterna busca), pensar verdadeiro (pensar crítico que 
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percebe a realidade como um processo, que a capta em constante devenir e não como 

algo estático).  

 
 Percebemos, ao longo da pesquisa, que as lideranças comunitárias de Heliópolis 

validam sua autoridade, muitas vezes, em função do comportamento dialógico que 

mantêm entre si. Não pretendemos aqui analisar o perfil dessas lideranças, tampouco 

esclarecer algo tão complexo. Apenas queremos apontar algumas características comuns 

aos atores entrevistados para compreendermos a categoria central de nossa análise, a 

saber, o protagonismo comunitário em Heliópolis. Parece relevante salientar que todas 

as lideranças constituídas na UNAS são históricas, ou seja, estão no movimento local há 

muitos anos. Quase todas participaram da fundação da favela e, posteriormente, da 

associação dos moradores. O percurso trilhado por cada uma delas dentro do 

movimento social, as relações afetivas que travaram entre si, o aprendizado que tiveram 

em anos de reuniões, assembleias, marchas, atos, ocupações, enfrentamentos, entre 

outras tantas ações coletivas, conferem uma certa unidade ao funcionamento da entidade 

nos dias de hoje. Embora possamos identificar entre os atores da pesquisa níveis 

hierárquicos nas relações de trabalho e militância, observamos também um esforço 

muito grande para que os espaços de participação sejam mantidos e preservados. 

  

[...] a teoria dialógica da ação nega o autoritarismo como nega a 

licenciosidade. E, ao fazê-lo, afirma a autoridade e a liberdade. 

Reconhece-se que, se não há liberdade sem autoridade, não há 

também esta sem aquela. A fonte geradora, constituinte da autoridade 

autêntica, está na liberdade que, em certo momento se faz autoridade. 

Toda liberdade contém em si a possibilidade de vir a ser, em 

circunstancias especiais (e em níveis existenciais diferentes), 

autoridade. [...] é por isso que a verdadeira autoridade não se afirma 

como tal na pura transferência, mas na delegação ou na adesão 

simpática. Se se gera num ato de transferência, ou de imposição „anti-

pática‟ sobre as maiorias, se degenera em autoritarismo que esmaga as 

liberdades. (FREIRE, 2011, p. 244) 

 

Podemos afirmar também que um outro aspecto relevante do perfil das 

lideranças comunitárias de Heliópolis, e que lhes confere autoridade, seja a coragem. 

Para Braz, uma das funções da escola e das lideranças da comunidade é libertar as 

pessoas do medo: 

 



 

 

 

90 

 

 

 
[...] uma das minhas grandes aprendizagens aqui em Heliópolis foi que 

o medo é mais perigoso do que a coragem. [...] o medo que vai 

aumentando e que às vezes paralisa, ele é mais perigoso que a 

coragem.  

 
Quando Braz fala do medo que paralisa as pessoas, ele se refere tanto ao 

histórico combate à violência presente em Heliópolis quanto à crença de que é 

necessário ter coragem para desvelar o mundo e provocar mudanças nele, em comunhão 

com seus pares. Em consonância com Freire (2011, p. 37), que afirma que:  

 

[...] o radical, comprometido com a libertação dos homens [...] não 

teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desvelamento do mundo. 

Não teme o encontro com o povo. Não teme o diálogo com ele, de que 

resulta o crescente saber de ambos. Não se sente dono do tempo, nem 

dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. Com eles se 

compromete, dentro do tempo, para com eles lutar.  

 

Desse princípio de relação dialógica, corajosa e potencialmente transformadora, 

junta-se a concepção de Educação Integral, ancorada nos preceitos da convivência 

harmônica entre os sujeitos, entendidos em todas as suas dimensões, conforme explicita 

Braz:   

 

[...] pra mim objetivo é a melhoria da qualidade de vida, e a gente tem 

que estar juntos pra poder reivindicar ao poder público esse 

atendimento aos direitos das pessoas. [...] aqui todo mundo é sujeito, e 

todo mundo tem responsabilidade. Aqui nós estamos trabalhando para 

um outro tipo de escola. [...] [que deve] encarar a criança como um ser 

integral, como um ser completo, como um ser competente para decidir. 
 

Dentre os depoimentos, encontramos também uma concepção de educação que 

valoriza os saberes locais e a capacidade de mobilização popular dos educadores da 

localidade, como explica João Miranda, ex-presidente da UNAS: 

 

[...] Se você passar aqui na Estrada das Lágrimas, depois da Rua da 

Mina, tem uma barraquinha de frutas do outro lado, perto do açougue. 

E tem um senhor, negro, negro mesmo, com chapéu de couro, que 

ajuda a senhora de lá, ele é um empregado [...] ele começou a estudar 

aqui na Rua da Mina, e uma vez ele chegou e me disse assim: „Seu 

João, quando eu peguei no lápis lá, eu suava tanto, que parecia que eu 

estava com uma enxada, trabalhando no sol quente, arrancando um 

toco, lá no Norte! Mas eu aprendi a assinar o meu nome, graças a 

Deus!‟ E de outra senhora, também, que estava na festa junina [...] e 

alguém perguntou se tinha alguém que queria falar, e veio uma 

senhora e falou: „olha, eu queria agradecer muito e pedir uma salva de 
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palmas para a minha professora‟ e falou o nome dela [...] „ah, vocês já 

bateram palma? Então eu vou falar porque eu pedi a palma: ela teve 

paciência comigo, pra eu aprender a fazer o C, eu não conseguia fazer 

o C...‟ [...] E ela falou, toda orgulhosa, pro pessoal, no microfone. Isso 

é de uma grandeza! E isso tem que estar na Educação, não pode estar 

dentro das quatro paredes da escola, mas também não pode ser só na 

rua. Eu falo muito isso pros jovens, pro grupo de Jovens, tem uns 

meninos aí muito bons: tem vários jeitos de fazer, tem uns aí que são 

do RAP, o Bruno, os meninos... eu digo: „vocês são do RAP, vocês 

têm um movimento, já.‟ O Didi, o mestre de Capoeira,  ele não sabe 

ler, não sabe escrever, mas quando tem batizado de capoeira enche a 

quadra de gente. Então é nessa educação que eu acredito.  

    

A compreensão de que a educação não se restringe aos espaços escolares e que 

educador não é somente o professor, mas inclui o agente social comprometido com 

mudanças culturais, é recorrente nas falas dos entrevistados.  

As lideranças locais apontam ainda a proposição do CCECH ao poder público e 

a sua efetivação como uma das maiores vitórias políticas no que se refere à 

implementação do Bairro Educador de Heliópolis, como explica Braz: 

 

[...] tem uma coisa que é fundamental, que é um portão que dá direto 

para a comunidade. É o primeiro equipamento público de Heliópolis 

que tem um portão que dá direto para a comunidade [...] e isso é uma 

coisa muito simbólica. E na transformação de Heliópolis para um 

Bairro Educador, esse Centro de Convivência [...] é um dos maiores 

passos que essa comunidade deu.  

 

E demonstram senso de responsabilidade para com este local, tanto na 

participação de sua gestão quanto na manutenção financeira das atividades que lá 

acontecem, como discorre Genésia
23

:  

 

[...] falei do Ruy Ohtake, desse projeto que ele fez, gratuito, em nome 

da comunidade de Heliópolis; a Arlete está aqui, não foi fácil também, 

mas conseguimos. Falei: „o Polo está lá, lindo e maravilhoso‟, mas a 

gente olhou um pra cara do outro e falou: „e aí? Vai fazer o que aqui? 

É um elefante branco, não tem nenhuma atividade aqui, não tem 

nenhum investimento. Pra ter atividade tem que ter grana, e aí? Como 

é que fica isso?‟ Tudo passa pela questão financeira, e a gente teve que 

apelar para vários partidos, levar proposta de emenda parlamentar pra 

investir no Polo pra que ele funcionasse, pra desenvolver essa 

comunidade. 

 

                                                 
23

 Neste trecho da entrevista Genésia conta sobre uma conversa que teve com as arte-educadoras que 

ministram aulas de teatro nos CCAs da UNAS. 
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Sobre a categoria Conscientização 

 

Segundo Freire (2006, p. 112), o homem é o único ser vivo que consegue tomar 

distância do mundo, objetificá-lo, admirá-lo, para promover uma aproximação maior, 

para conhecê-lo:  

 

[…] exatamente porque somos seres humanos, fazedores de coisas, 

transformadores, contempladores, falantes, sociais, terminamos por 

nos tornar necessariamente produtores de saber. Como por 

necessidade procuramos a boniteza e a moral.  

 

Essa aproximação espontânea que o homem faz do mundo ainda não é uma 

posição crítica sobre ele, é uma posição ingênua; é tomada de consciência, mas não é 

conscientização: “[...] a conscientização é o aprofundamento da tomada de consciência” 

(FREIRE, 2006, p.112).  A conscientização está baseada na relação consciência-mundo, 

e implica transformar o mundo. Impõe a inserção crítica na História e exige que os 

sujeitos criem a própria existência com aquilo que o mundo lhes dispõe. A 

conscientização exige que ultrapassemos a esfera da espontaneidade, que substituamos a 

consciência ingênua pela consciência crítica. Freire diz que a consciência do homem 

pode evoluir em diferentes níveis: a consciência ingênua representa uma aproximação 

espontânea em relação ao mundo sem que o homem se reconheça como agente, 

permanece mero expectador; na consciência transitivo-crítica o homem cria e recria 

suas ações, é sujeito, conhece a causalidade dos fenômenos sociais, assimila 

criticamente a realidade e tem consciência da historicidade de suas ações: 

 

[…] trabalhar numa postura conscientizadora […] é procurar, com 

rigor, com humildade, sem a arrogância dos sectários demasiados 

certos de suas certezas universais, desocultar as verdades escondidas 

pelas ideologias tão mais vivas quanto delas se diz que estão mortas. 

(FREIRE, 2006, p. 113) 

 

       

Para Freire, a ação pedagógica deve provocar a transição da consciência ingênua 

– imediata – para a consciência crítica, mediata. Desse modo, o fazer educativo não pode 

ser uma prática política neutra. As lideranças comunitárias de Heliópolis participantes da 

presente pesquisa revelaram compreender e compactuar com o caráter político da 

pedagogia preconizada por Freire, como afirma Cleide:  
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[...] quando eu falo do planejamento político-pedagógico eu estou 

falando em ter um posicionamento, porque tudo é político.  Até não se 

posicionar é político.   
 

Essas mesmas lideranças não se esquivam da responsabilidade que a tomada de 

consciência demanda, conforme explica Cleide: 

  

[...] nós temos que contribuir com o governo, trazer essas propostas, 

esse é o nosso papel: [apontar] o que se poderia fazer melhor, porque 

eles não sabem trabalhar em comunidade. 

Interpretamos essa “consciência de saber” como um aprendizado adquirido ao 

longo de anos de militância política, que fortaleceu nas pessoas envolvidas um forte 

senso de pertencimento ao território onde vivem. Essa mesma história no exercício da 

política local, propicia afirmações como a de Genésia:  

 

[...] porque eu tenho uma posição, todo mundo sabe qual é a minha 

posição [...] e eu exijo respeito, nem que eu não consiga vitória, mas eu 

exijo respeito. Não é porque o poder público me passa uma coisa que 

ele vai me convencer. Por isso nós temos que saber que projeto nós 

queremos, pra gente ter essa segurança. 

 

O posicionamento político das lideranças entrevistadas é marcadamente disposto 

numa visão de classe social, e envolve disputas por investimentos financeiros, conforme 

explica Genésia Miranda: 

 

[...] o correto seria que os planejamentos pedagógicos estejam muito 

ligados com o político [...] porque no político a gente vai discutir [...] o 

investimento financeiro, o orçamento, e dentro do orçamento eu vou 

discutir esse projeto pedagógico, e vai ser esse orçamento que vai me 

falar até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir dentro do 

planejamento [...] queira ou não, o projeto político-pedagógico [do 

pobre] vai ser de questionamento: por que é que esse aqui [o rico] tem 

tanto, e esse aqui [o pobre] não tem nada. 

  

Observamos que nos processos formativos realizados pela UNAS se busca a 

compreensão dos processos históricos pelos quais passam as pessoas de Heliópolis. Os encontros 

entre educadores, as reuniões do grupo de formação e as ações coletivas sempre contaram com 

momentos de “análise de conjuntura” e de depoimentos de lideranças.  O que apreendemos dessa 

observação é a necessidade da organização de reafirmar a sua posição política, como estratégia 
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de explicitação de seu pensamento pedagógico. Entendemos essa postura como um desafio 

permanente pelo qual os educadores de Heliópolis precisam transitar, porque a conscientização, 

entendida aqui como compreensão profunda dos processos sociais, não é algo que se dê no 

imediato das ações: é processo, longo e árduo, é: 

 

[...] a prática conscientizadora verdadeira [...] jamais aceita ser 

reduzida a simples discurso „militante‟, vazio, autoritário, ineficaz. 

Porque é mais do que exclusiva tomada de consciência da realidade, a 

conscientização exige sua rigorosa compreensão. Por isso mesmo não 

é possível conscientização real no ensino neutro, esterelizado‟, do 

conteúdo. (FREIRE, 2006, p. 113) 

 
 

A concepção pedagógica explicitada pelos atores da pesquisa, aqui associada ao 

processo de conscientização conceituado por Freire, revela-se na busca por uma educação que 

possibilite o desenvolvimento humano, que forme o ser político, pensante, autônomo, como diz 

Genésia: 

 

[...] o nosso planejamento é sempre trabalhar nessa aprendizagem do 

menino: ele tem que ser um cidadão conhecedor de suas histórias, para 

que ele pense e transforme essa situação. E para transformar, o poder 

que nós vamos ter é o poder da união. [...] quando a gente reivindica 

direitos, dentro das leis que existem, a gente consegue questionar e 

conquistar. E cada vez que a gente conquistar esses direitos aqui e a 

gente tiver ganho aqui em baixo, aqui em cima vai ter perda.[...] nós 

trabalhamos, nesse projeto político-pedagógico [dos CCAs] com esses 

meninos, para que eles sejam cidadãos saudáveis, que não usem 

drogas, mas que tenham consciência política do comportamento dele, 

do que ele está fazendo... que não é tirando a vida do que tem que ele 

vai resolver os problemas da vida dele... tem outro jeito de resolver... 

que é questionar, que é lutar, que é se unir com esse grupo tão grande 

que não tem nada, e lutar. 

 

 

Freire (2011, p. 229) nos ensina que os homens aprendem entre si, mediatizados 

pelo mundo: “[...] ninguém desvela o mundo ao outro e, ainda quando um sujeito inicia 

o esforço de desvelamento aos outros, é preciso que estes se tornem sujeitos do ato de 

desvelar.” O depoimento de Genésia
24

 revela a maneira como as lideranças comunitárias 

da UNAS compreendem e atuam no fazer pedagógico:  

 

                                                 
24

 Neste trecho da entrevista de Genésia ela conta como abordou uma educadora do CCA, que estava com 

dificuldades em lidar com uma determinada situação com uma criança. 
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[...] a gente tem muitas falhas, nós adultos. Porque a gente trabalha 

com uma demanda que a gente não conhece. É como se você estivesse 

com uma venda nos olhos. Então vamos tirar a venda dos olhos? Vocês 

estão dispostas a tirar? Se vocês quiserem nós vamos tirar juntas, eu 

tenho um monte de dificuldades, e eu posso aprender com vocês como 

melhorar as minhas habilidades para lidar com o ser humano, e com 

criança. Isso não quer dizer que eu sei, mas que eu aprendo também 

com os outros. 
 

 

Os relatos apresentados por essa pesquisa mostram que muitos educadores de Heliópolis 

tiveram acesso à escolarização há pouco tempo. O ingresso no ensino superior ainda não é uma 

realidade para todos os educadores sociais que trabalham nos projetos administrados pela 

UNAS. A grande preocupação da entidade é, portanto, pensar a formação continuada dos 

educadores contratados. O grupo de formação da UNAS, formado por diretores da entidade e 

gestores do CCECH, tem buscado incorporar aos encontros o debate sobre temas que ajudem os 

educadores a elaborar com mais clareza suas práticas pedagógicas, conferindo intencionalidade 

política a elas. Como explica Arlete Persoli, gestora do CCECH: 

 

[...] a gente quer que, com as formações, ele [educador] vá teorizando a 

prática, ele vá trazendo elementos que a gente aprendeu, que ele leu 

dentro da teoria, praquela prática, que ele vá abrindo seus horizontes. 

 

O que se pretende com as formações é o desenvolvimento das capacidades atuais, com a 

participação efetiva dos sujeitos na elaboração das pautas, para que a cultura local seja 

valorizada e para que os princípios já elaborados historicamente por esse grupo se mantenham e 

se fortaleçam. Entretanto, observamos que há demandas, por parte dos educadores vinculados à 

UNAS, de formação teórica, o que por vezes acarreta debates bastante interessantes: Como 

conciliar o saber que “vem de fora” com os da experiência? Os dois trechos a seguir, recortados 

da entrevista com Cleide, revelam o desafio que o grupo de formação precisa enfrentar para 

atender as necessidades dos educadores: 

 

[...] na formação a gente tem que trazer um debate, pra pensar mesmo, 

pra instigar o pensamento, trazer coisas que possam ampliar essa visão 

delas, palestras, pessoas, locais, é isso o que cabe pra gente. A gente 

não pode limitar, achar que o que a gente está dando está bom pra eles. 

Eu penso na formação assim, a gente sempre tem que trazer mais. 

 
[...] em todo momento a formação tem que discutir a prática. Não é 

fácil pra gente também, porque nós fomos formados nessa estrutura, 

nesses modelos [...] que são fundamentais pra gente entender: a nossa 

classe é de submissão, a nossa classe é de achar que nós não vamos 

aprender, que é impossível ser médico, ser qualquer coisa. Aquele 
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destino que a minha mãe falava, o meu destino era ser dona de casa, 

precisei conhecer outros mundos. Acho que esse é o desafio que nós 

precisamos reverter. 

 
A atividade pedagógica dos atores sociais aqui retratados representa uma opção 

política, primeiramente porque é impossível dissociar da tarefa pedagógica o político: o 

educador é político enquanto educador, e o político é educador pelo próprio fato de ser 

político. Nos termos de Gadotti (1995, p. 79):  

 

[...] por mais que se queira encontrar a especificidade do político, não 

se pode desconhecer uma extensão do político no pedagógico. Por 

exemplo, o convencimento, que é uma das características do 

pedagógico, se dá também quando o Lula fala politicamente. Este 

momento é político, o espaço é político e Lula fala às massas populares 

defendendo a sua posição bravamente, como operário e não como 

intelectual pequeno-burguês. [...] quando faz o seu discurso bravo, 

quando bate com a mão, quando chama o povo para assumir uma 

posição, o Lula está tentando convencer. Convencer. Vencer, como 

característica do político, passa pelo convencimento, que é pedagógico. 

Como se vê, ao buscar vencer, o político tem que recorrer ao 

convencimento. No ato político há, portanto, a natureza ou a marca do 

pedagógico, assim como no pedagógico há a marca do político. 

 

Compreender a formação continuada como um espaço político-pedagógico ainda 

é um desafio para os educadores da UNAS: percebe-se, em muitos momentos, uma cisão 

entre os dois termos. Observamos, ao longo da pesquisa, que a demanda dos educadores 

da UNAS por formação técnico-teórica muitas vezes se manifesta na relutância a debates 

políticos; ou, ao contrário, que há, por parte de algumas lideranças, dificuldade em 

compreender que momentos de estudo teórico e reflexão sobre a prática cotidiana dos 

profissionais também se configura como formação política. Essa dificuldade parece-nos 

ser de ordem cultural, uma vez que a participação política é elemento componente da 

própria educação que os atores sociais de Heliópolis precisam vivenciar, como explica 

Genésia: 

 

[...] uma agonia que tem na gente é que estamos mais no discurso do 

que na prática. Isto é um problema que a gente tem que reconhecer, 

nós estamos com essa dificuldade. Por outro lado, tem várias maneiras 

de se fazer um planejamento pra trabalhar essa questão de política, 

inclusive dentro da expectativa do dia a dia, porque discutir política é 

algo muito gostoso e prazeroso, se isso for bem planejado e trazido pra 

dentro do dia a dia. Porque política [também] pode ser uma coisa 

chata, porque é também discutir conceitos, coisas que mexem com 

você. [...] as pessoas foram educadas para se convencer de que a 
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política não é algo que elas possam discutir, mas sim continuar um 

grupinho discutindo para elas. A gente vive nessa cultura, e essa 

resistência é por conta dessa cultura. [...] as pessoas não querem 

enxergar porque dá trabalho. 

 

O desafio que se impõe parece repousar na ressignificação dos espaços de 

participação política da população, conforme explica Cleide: 

 
[...] essa dificuldade em entender essa questão do político-pedagógico 

é porque o nosso povo, não só na nossa comunidade, mas o povo em 

geral, quando se fala em „político‟, ele está entendendo que se está 

falando em partidário, ele não está entendendo como um ser político, 

um ser que tem cidadania, um ser pensante, um ser autônomo. Não é 

isso o que ele vê na política. Esse é um entrave. 

 

 Essas observações nos encaminham ao debate das representações que guardam 

nossos entrevistados sobre o conceito de autonomia.   

 

 

Sobre a categoria Autonomia 

 

A autonomia é um dos princípios pedagógicos do Bairro Educador de Heliópolis. 

O conceito está permanentemente em debate nos encontros da UNAS, da EMEF 

Presidente Campos Salles e do CCECH. O que observamos é que a autonomia 

reivindicada pelos atores da pesquisa pode ser conceituada como a capacidade de a 

comunidade se conduzir por suas próprias regras e liderar processos de formulação e 

implantação de políticas públicas. Em outras palavras, consciente de seus interesses e 

conhecedora de suas necessidades a comunidade, politicamente organizada, negocia com 

o poder público. Como contrapartida, no entanto, a autonomia vem associada à noção de 

responsabilidade, que é também um principio do Bairro Educador. E o princípio que 

sustenta esses dois anteriores é o da solidariedade, ou ainda, é a solidariedade que 

justifica a autonomia e a consequente responsabilidade que ela demanda.  

A autonomia reivindicada pelas lideranças comunitárias de Heliópolis não é 

necessária somente para exercitar a política, mas também para buscar os caminhos de 

formação. Isso reforça o papel que desempenham na criação, a partir de um processo 

coletivo, de fundamentos e ações que contribuam para o desenvolvimento local. Pensar 
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em propostas para a formação significa, para essas lideranças, não se permitirem ser 

“massa de manobra”. 

O conceito de autonomia adquire em Freire um sentido sócio-político-

pedagógico, uma vez que se define como uma condição de um povo livre das opressões 

que restringem ou impedem sua liberdade de autodeterminar-se. O autor propõe uma 

educação que leve à tomada de consciência da própria condição social dos sujeitos. Tal 

conscientização, para Freire, possibilita a transformação social, pela práxis que se realiza 

na ação e na reflexão. A emancipação dos sujeitos de uma condição social injusta é, para 

o autor, condição necessária para a autonomia.  

 

[...] os oprimidos, que introjetam a „sombra‟ dos opressores e seguem 

as suas pautas, temem a liberdade, na medida em que esta, implicando 

a expulsão desta sombra, exigiria deles que „preenchessem‟ o „vazio‟ 

deixado pela expulsão com outro conteúdo – o de sua autonomia. O de 

sua responsabilidade, sem o que não seriam livres. A liberdade, que é 

uma conquista, e não uma doação, exige uma permanente busca. 

Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. 

Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela 

precisamente porque não a tem. Não é também a liberdade um ponto 

ideal, fora dos homens, ao qual inclusive se alienam. Não é ideia que 

se faça mito. É condição indispensável ao movimento de busca em 

que estão inscritos os homens como seres inconclusos. (FREIRE, 

2011, p. 46) 

 

Compreendemos que a autonomia se dá no mundo, e não apenas na consciência 

dos sujeitos. Nesse sentido, sua construção envolve o poder de determinar suas próprias 

regras e objetivos e também a capacidade/condição de realizá-los: o pensar autônomo 

precisa ser também um fazer autônomo. Durante a pesquisa conseguimos observar 

muitas práticas que corroboram esse „fazer autônomo‟ de que Freire fala. Tais práticas 

se baseiam na crença de que a autonomia não vem com o consentimento das autoridades 

governamentais, como explica Braz, sobre a derrubada das paredes da EMEF Presidente 

Campos Salles: “[...] se eu fosse pedir autorização para tirar as paredes eu nunca iria 

tirar as paredes.” Essa aparente „desobediência‟ está ancorada na concepção de que as 

proposições políticas devem partir do movimento social da localidade, com a 

participação direta dos atores sociais implicados, como explica Braz: 

 

[...] o José Pacheco, quando fala „pra que Diretoria Regional? Pra que 

Ministério?‟ eu entendo perfeitamente o que ele está falando. Porque 

eles existem para sustentar esse sistema que está aí, não está 
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funcionando. Se eles deixarem de existir, vai vir uma força local, e 

essa força local vai se encontrar, e vai ter política pública de verdade. 

E fazer revolução. As revoluções verdadeiras não são aquelas que têm 

armas, não [...] eu não acredito na luta equivocada, que luta por 

democracia e defende o sistema do jeito que está aí, e o diretor vira um 

burocrata e pra adquirir poder ele vai lá mexer com as leis. 

 

 Braz, em seu depoimento, esclarece o que pensa sobre o papel do diretor escolar. 

O princípio de que a escola deve ser um centro de liderança na comunidade onde está 

inserida demanda uma gestão profundamente articulada com as lideranças estabelecidas 

na localidade, que atue na direção apontada por esse coletivo, e não apenas na 

administração de um bem público, de forma legalista:  

 

[...] quando você chega na escola pra ser diretor vem um monte de 

gente, com uma camisa de força construída historicamente, pra vestir 

em você. E você, pra ter autonomia, de alguma forma, você tem que 

estar sempre se esquivando dessa camisa de força. [...] o peso dessa 

história, rançosa, não leva em consideração o ser humano, e querem te 

encaixar dentro de um cargo que mata a pessoa.  

 

Observamos, durante a pesquisa, a postura respeitosa mas sempre firme dos 

atores pesquisados diante de autoridades do governo, e até mesmo de membros da 

academia. Sabem que têm o que aprender com eles, mas têm segurança de que negociam 

em nome e a favor de demandas comunitárias que se encontram social e politicamente 

articuladas. Acreditamos que tal postura revela um aprendizado adquirido ao longo de 

anos de reflexão sobre o fazer político do grupo, de uma consciência já adquirida de seu 

papel histórico-social:  

 

[...] o investimento aqui é em liberdade de expressão, eu me coloco em 

uma posição de que eu sou importante, essa conquista eu vou fazer em 

todos os momentos, pra mostrar pra todos que eu sou importante. 

(Genésia Miranda) 

 

 

Sobre a categoria Hegemonia 

 

O conceito de hegemonia, conforme formulado por Gramsci (1982), refere-se ao 

processo de transição de uma classe subalterna à condição de classe dirigente, no qual 

ela passa a disputar a liderança no plano do simbólico, o que representa, entre outros 
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aspectos, o poder de formular e difundir seus valores e objetivos culturais e políticos, 

rejeitando a carga ideológica do discurso dominante – que, regra geral, são formulados 

no âmbito do Estado a partir dos interesses dominantes – e empoderando-se nessa luta 

política. Segundo Coutinho (1980, p.49): 

 

[...] a luta política já não se trava apenas entre uma burguesia 

entrincheirada no Estado e as vanguardas ativas, mas restritas da classe 

operária. Todo um tecido complexo de organizações sociais e políticas, 

envolvendo também as camadas médias, espalha-se pelo conjunto da 

sociedade capitalista. [...] é a percepção dessa socialização crescente da 

política que permite a Gramsci elaborar uma teoria marxista ampliada 

do Estado. [...] essa ampliação gramsciana é dialética: os elementos 

novos trazidos por Gramsci não eliminam o núcleo fundamental da 

teoria de Marx, Engels e Lênin (ou seja, o caráter de classe e o 

momento repressivo de todo poder de Estado), mas o desenvolvem no 

sentido de acrescentar-lhe novas determinações.  

 

 

Gramsci distingue duas esferas essenciais no interior das superestruturas: a 

“sociedade civil” e a “sociedade política”. O que distinguiria essas duas esferas seria a 

função que exercem na organização da vida social, na articulação e reprodução das 

relações de poder. Ambas as esferas servem para conservar ou promover uma 

determinada base econômica, de acordo com os interesses de uma classe social 

fundamental.  

 

[...] no âmbito da sociedade civil, as classes buscam exercer sua 

hegemonia, isto é, buscam ganhar aliados para as suas posições através 

de direção e consenso. Por meio da sociedade política, exerce-se 

sempre uma ditadura, ou mais precisamente, uma dominação mediante 

a coerção. (id.ib.) 

 

Para o pensador sardo, o Estado não é simplesmente um instrumento de força a 

serviço da classe dominante, mas representa a força revestida de consenso, ou ainda, 

coerção acompanhada de hegemonia. O conceito de Estado Ampliado formulado por 

Gramsci pode ser compreendido como a fusão entre sociedade política e sociedade civil. 

E nesse sentido a hegemonia, que se decide nas inúmeras instâncias e mediações da 

sociedade civil, não pode ser ignorada pelos grupos sociais subalternos que aspiram a 

modificar sua condição e a conquistar o poder político.  

 Nesse diálogo com a teorização do intelectual italiano, podemos compreender 

de que modo a sociedade civil faz política, constroi e difunde valores. Com a criação de 
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lideranças, com o uso de símbolos que lhe confere poder a sociedade civil estabelece-se 

legitimamente como espaço cidadão de construção de políticas públicas. As lideranças 

comunitárias de Heliópolis desempenham um papel de articulação política fundamental 

na proposição de projetos de desenvolvimento local, conforme afirma Genésia Miranda: 

 

[...] vocês acham que a luta por esse espaço [CCECH], pra melhorar as 

condições de aprendizagem das nossas crianças, foi assim, tudo bonito, 

que deram assim? Não... teve todo um questionamento, um projeto, 

nós tivemos que convencer muita gente, adquirir habilidade pra 

convencer. 

   
As lideranças comunitárias aqui retratadas afirmam seu protagonismo de forma 

clara e objetiva: 

 

[...] a gente não tem que estar a serviço do governo, é o governo que 

tem que estar a serviço da gente [...] seja qual for o projeto, seja na 

área da educação, da saúde, em todas as áreas, em todas as secretarias, 

esse projeto tem que sair do povo, da sociedade para o governo, e não 

do governo para a sociedade. (Genésia) 

 

[...] o protagonismo se dá com as pessoas que estão no local. Quanto 

mais a gente ampliar essa visão de autonomia, mais a gente muda a 

realidade da nossa criança, do nosso povo. (Cleide) 

 

 

Observamos na pesquisa que o sucesso das lutas emancipatórias em Heliópolis 

depende das alianças que os seus protagonistas são capazes de forjar. Tais alianças têm 

de percorrer uma multiplicidade de escalas locais e nacionais de poder político e têm de 

abranger movimentos e lutas contra diferentes formas de opressão. A participação da 

sociedade civil nos processos de construção política pode ser compreendida, neste caso, 

como uma prática politico-pedagógica de enfrentamento e de auto-organização, em 

conformidade com a formulação de Freire (2011, p. 56): 

 

[...] seria uma contradição se os opressores não só defendessem, mas 

praticassem uma educação libertadora. Se, porém, a prática desta 

educação implica o poder político e se os oprimidos não o têm, como 

então realizar a pedagogia do oprimido antes da revolução? [...] um 

primeiro aspecto desta indagação se encontra na distinção entre 

educação sistemática, a que só pode ser mudada com o poder, e os 

trabalhos educativos, que devem ser realizados com os oprimidos, no 

processo de sua organização. 
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Os atores da pesquisa revelaram a crença de que a participação política que se 

impõe para que haja transformação social precisa decorrer de uma atuação política clara, 

muitas vezes implicando uma relação partidária declarada, conforme afirma Cleide: 

 

[...] a política partidária é uma ferramenta que você tem pra mudar a 

situação desse povo. Se a gente quer mais igualdade tem que mudar a 

política de investimento, de distribuição, é pra isso que servem os 

partidos e os conselhos, é pra gente melhorar essa vida aqui. 

 

 

Além do posicionamento objetivo em torno da participação no interior do partido 

político, encontramos entre as lideranças comunitárias a concepção republicana de 

representação, com consequente responsabilização exercida pela sociedade civil sobre os 

políticos eleitos por meio do voto, como explica Genésia: 

 

[...] a gente tem que saber da importância do nosso voto, a escolha que 

a gente tem que fazer é levando o parlamentar a cumprir. Se eu votei 

nele, ele é o meu representante nessas instâncias. Se ele é o meu 

representante, ele tem que corresponder. E a sociedade infelizmente 

não entende isso, porque isso não foi trabalhado. 

 

 

Tal responsabilização se relaciona, portanto, com o fazer pedagógico, apontado 

pelas lideranças como possibilidade de se apresentar como tema de formação: 

 

[...] a gente tem que aprender a trabalhar diferente, para que [a 

população] tenha esse entendimento: o CCA tem uma verba que é 

deles [da população]... ela vem do público, é um retorno pra 

comunidade, está nos cofres públicos mas é dele [do povo]. É esse tipo 

de trabalho que tem que estar dentro do planejamento político-

pedagógico, e a gente tem que trabalhar as pessoas pra elas saírem 

desse „achismo‟. (Genésia) 

 

A UNAS, como já mencionamos, fundou-se a partir da mobilização dos 

moradores de Heliópolis em torno da Pastoral de Favelas e do Partido dos 

Trabalhadores. Encontramos, hoje, as lideranças da entidade vinculadas ao PT e, em 

alguma medida, submetidas às deliberações do partido. Entretanto, observamos que o 

caráter partidário que os membros da UNAS assumem não os impede de estabelecer 

alianças com agentes do governo representantes de outras legendas partidárias. A 

proposição do CCECH ao então governo Kassab revela como a entidade se articula com 

o poder público e de que forma se utiliza da política partidária como expediente tático de 

sua luta estratégica. No dizer de Genésia: 
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[...] o partidário pode estar junto do movimento, ou também pode não 

estar [...] não é tão forte assim [...] [nas negociações para a construção 

do CCECH] ali a gente estava discutindo a política de 

desenvolvimento educacional, e a gente apresentou a proposta, e ela 

não era partidária [...] quando a gente fala político-pedagógico a gente 

está falando de uma política pedagógica no sentido do 

desenvolvimento humano [...] eu, independente de quem esteja no 

poder, seja o PT, que é o meu partido, seja outro, a minha posição, de 

ser uma cidadã questionadora, ela não muda. 

 

 
 A UNAS, conforme já mencionado neste estudo, é a maior e mais representativa 

associação de moradores de Heliópolis. Mas não é a única. Identificamos, no processo 

de pesquisa, que há outros agentes de poder local e que a história das alianças e disputas 

políticas entre as associações de moradores da região acabou por determinar os 

segmentos a que cada um deles se vinculou. Identificamos também indícios de um 

movimento que visa trazer ao mesmo campo de batalha militante históricos de 

Heliópolis em torno da viabilização do Projeto Bairro Educador, conforme afirma Braz: 

 

[...] eu acho que a coisa mais grave que tem em Heliópolis são pessoas 

usando inclusive a carência e a pobreza dos outros pra poder 

sobreviver, e disputando com o outro. Eu acho isso um crime contra 

essas lideranças constituídas [...] eu não entendo como que lideranças 

comunitárias podem ajudar a comunidade a se desenvolver, a crescer, 

se elas não se respeitam. Nós temos ainda aqui muita gente em 

Heliópolis que é movida por interesses particulares, que é pau-

mandado de políticos [...] a gente tem que começar a sentar, a 

conversar, e numa postura que não afugente o outro, mas numa postura 

que mostre pro outro que estar juntos nos faz mais fortes e ajuda a 

atingir os nossos objetivos [...] a gente tem que estar junto pra poder 

reivindicar ao poder público esse atendimento aos direitos das pessoas. 

 
 

A consciência de que o projeto Bairro Educador de Heliópolis deve se articular 

com a incorporação de uma quantidade maior de atores nesse processo se revela na fala 

da presidente da UNAS:  

 

[...] a gente precisa passar isso, não pode ficar aqui, só no Heliópolis, 

ou ficar só no Polo. Tem que ser expandido [...]  A mudança não vai 

ser com um ou dois, ela vai se dar com muitos [...] Vai chegar um dia 

em que nós não vamos estar, nós vamos ter que formar pessoas pra 

essas pessoas ficarem, e a gente precisa continuar o grupo lá com o 

Parque Bristol, no CEU, com outros atores, outros parceiros. É isto que 

tem que ficar, é isso que cresce, o que dá corpo. 
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 Freire (2011, p. 190) nos instiga a pensar o quanto conceitos de união, 

organização e luta são imprescindíveis à ação libertadora: “[...] o que interessa ao poder 

opressor é enfraquecer os oprimidos mais do que já estão, ilhando-os, criando e 

aprofundando cisões entre eles, através de uma gama variada de métodos e processos.” 

O processo de consolidação do Bairro Educador de Heliópolis se apresenta, segundo 

Braz, como uma possibilidade de fortalecimento da autonomia desejada pelos atores 

locais: 

 

[...] Heliópolis tem uma coisa muito bonita que é a solidariedade. [...] 

as lideranças têm que se unir, primeiramente, em defesa dessas coisas. 

E a partir daí, deixar de ser mesquinhas e entender que tem espaço pra 

todo mundo... tem tanta coisa pra fazer em Heliópolis. [...] Heliópolis 

ser uma escola é as pessoas poderem aprender em qualquer lugar, e 

com todo mundo.[...] Essas lideranças que não se unem estão dando 

poder, na verdade, a políticos safados que só veem em Heliópolis uma 

possibilidade de voto e nada mais [...] se as lideranças começarem a se 

unir, começarem a se preocupar com uma cultura de paz, se 

começarem a entender que o outro existe, eu acho que a gente vai 

caminhar. Isso leva anos, e eu acho que a gente vai ter que se 

transformar em leões pra mexer com isso. [...] Mas mexer exatamente 

com isso exige uma mudança de comportamento nossa também. A 

gente tem que caminhar pra isso, ou então a gente vai sempre depender 

dos outros e a autonomia tão desejada a gente não vai construir. 

 
 
 A luta pela hegemonia a que se refere Gramsci, e que parece fertilizar a reflexão 

e a ação dos líderes locais, consegue-se por meio do controle de instituições culturais 

como a escola, a educação e os meios de comunicação. Observamos que o projeto 

educacional pretendido em Heliópolis se desloca na contramão da homogeneização 

pretendida pela sociedade capitalista vigente, como explica Braz: 

 

[...] a retirada das paredes físicas... não são bem elas o problema. O 

problema são as paredes mentais, que estão dentro da cabeça das 

pessoas. Mas a gente chegou à conclusão que se a gente não mexer nas 

físicas, a pessoa acaba não tendo uma situação que favorece a quebra 

das paredes mentais. A retirada das paredes colocou aqui, tanto para o 

aluno quanto para o professor, que para permanecer nessa escola você 

tem que se abrir para o trabalho em equipe. [...] quem não trabalha em 

equipe não consegue nem manter namoro, não consegue manter 

emprego [...] vivemos numa sociedade capitalista, que prima pelo 

individualismo. O que nos é colocado é que a gente nasceu e tem que 

se virar, se você não se vira, você é incompetente. Não é culpa da 

sociedade, que favorece uns e não outros é a pessoa que passa a ser 
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culpada daquilo que ela é. Quebrar com essa coisa do individualismo é 

muito difícil, dentro do sistema capitalista.   

 

 O sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2007) construiu sua crítica da sociedade 

moderna
25

 definindo a contemporaneidade como um tempo no qual as referências que 

oferecem modelos de conduta estão em movimento permanente. Para esse autor, nosso 

tempo é o da modernidade líquida, em que as certezas e a clareza dos caminhos entram 

em declínio, uma vez que passamos por mudanças culturais e econômicas conectadas e 

sob o jugo do que se convencionou chamar globalização. Como resultante desse 

processo, vivenciamos uma separação entre poder e política, esferas unidas no âmbito da 

modernidade sólida. Bauman acredita que o descontrole típico de nossa sociedade é 

consequência, ao menos em parte, da assimétrica relação entre o poder extraterritorial do 

capital, que trafega em um espaço global, e as forças limitadas da política estatal, atada 

às fronteiras do espaço nacional. A resultante paradoxal desse movimento é que os 

poderes estatais assumem a necessidade de resolver localmente problemas produzidos 

globalmente, e desse modo a política local sobrecarrega-se além da sua capacidade de 

desempenho e se vê obrigada a tentar solucionar suas dificuldades adaptando-se às 

mesmas regras do jogo que são as causas de seus males. Essas novas regras 

desapropriam o Estado da responsabilidade pela elaboração de estratégias de ação e 

preparam terreno para o fortalecimento de uma ideologia fundamentada em ações 

individualizadas.  Isso significa atentar para o fato de que se historicamente a instituição 

escolar teve o papel, sob respaldo estatal, de criar e selecionar valores, ela precisa ser 

ressignificada: “[...] precisamos da educação ao longo da vida para termos escolha. Mas 

precisamos dela ainda mais para preservar as condições que tornam essa escolha 

possível e a colocam a nosso alcance.” (BAUMAN, 2007, p. 167).  

Queremos salientar, com a ajuda do referido autor, que a escola precisa 

reconhecer as contingências da comunidade que bate à sua porta. O que observamos 

durante o processo desta pesquisa é que o projeto político-pedagógico dos agentes 

sociais aqui retratados se fundamenta na necessidade de recuperação do processo de 
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 Entendemos aqui a modernidade como um termo empregado por Bauman em referência ao período 

histórico que se iniciou na Europa, no século XV, com o Renascimento, e que avançou posteriormente 

com o Iluminismo e o desenvolvimento da sociedade industrial do século XVIII. O sociólogo se vale da 

imagem de solidez para explicar o conceito de modernidade, e apresenta a pós-modernidade como o 

tempo em que a modernidade tem condições de, finalmente, atingir a sua maioridade. Segundo Almeida 

(2009, p. 29), “a condição pós-moderna […] nos fornece a possibilidade de um novo ponto de observação 

da própria modernidade, capaz de permitir a reflexão sobre o projeto da ordem como tarefa e julgar a sua 

(in)congruência, seus ganhos, e os efeitos da turbulência que ele provocou.”  
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corrosão que atingiu os sentimentos de comunidade e de solidariedade social. Ao 

tomarmos a perspectiva de Bauman, podemos levar a sério a necessidade de estabelecer 

uma conversação mais horizontal entre os agentes do fazer educacional e as instituições. 

 Concluimos que o processo por que passam os atores da pesquisa considera a 

conscientização como condicionante da busca permanente por autonomia, de modo que 

a construção política necessária ao desenvolvimento local se dê no âmbito de uma luta 

pela hegemonia a partir das proposições da própria comunidade organizada. Vale dizer, 

do protagonismo comunitário.  
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Considerações Finais 

 

 

[...] quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para 

entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem 

sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, 

para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a 

que não chegarão por acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 

conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta 

que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de 

amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos 

opressores, até mesmo quando esta se revista na falsa generosidade 

referida. 

  

(FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido) 

 

 

O processo de formulação e implantação do Projeto Bairro Educador em 

Heliópolis pode ser compreendido como uma estratégia de consolidação do 

protagonismo comunitário almejado pelas lideranças locais. Tal protagonismo advém 

do ideal de que as políticas de desenvolvimento devem ser demandadas pelo povo e de 

que o governo, como entidade representativa desse mesmo povo, deve realizá-las. Para 

tanto, é necessário que a educação que se pratica em Heliópolis seja comprometida com 

a formação política dos sujeitos que lá convivem e que promova uma inserção crítica na 

História, de modo que facilite a tomada de consciência das pessoas, para que elas 

possam agir na direção da transformação do mundo.  

O sucesso do Projeto, ancorado no resgate dos sentimentos de comunidade e de 

solidariedade social, requer, portanto, a conscientização das pessoas envolvidas e a 

permanente busca pelo pensar e fazer autônomo dos sujeitos. A disseminação dessa 

ideologia é objeto das lideranças comprometidas com o Bairro Educador. Esse tripé – 

conscientização, autonomia e hegemonia – sintetiza a estrutura pela qual as lideranças 

comunitárias de Heliópolis transitam em seu processo de luta social.  

O que se pretende conquistar, nessa luta, é a garantia do direito fundamental à 

participação política efetiva, elemento indispensável ao processo de desenvolvimento e 

consolidação da democracia brasileira. Podemos afirmar que o alicerce ideológico da 

estrutura pela qual agem os atores da pesquisa é o que nomeamos por Educação Integral 
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– ou Educação Cidadã –, aquela que possibilita a formação do sujeito político, 

autônomo e solidário. 

O conhecimento da trajetória da Educação Integral, enquanto projeto pedagógico 

embasado em uma concepção política, permite a apropriação do termo por diversos 

agentes que atuam no debate educacional, no Brasil e no mundo. Embora não haja 

consenso absoluto sobre as formas de implantação de projetos cujas concepções se 

valem dos preceitos da Educação Integral, há evidentes convergências em todas as 

experiências encontradas no presente estudo: a ampliação dos espaços e dos tempos em 

que as aprendizagens ocorrem, o debate sobre as relações entre desenvolvimento local e 

participação comunitária, a renovação do papel social desempenhado pela instituição 

escolar na contemporaneidade e a democratização da gestão de projetos educacionais 

são alguns dos aspectos que fundamentam a experiência que aqui procuramos retratar. 

Ao longo do século XX, ideias e ações se desenvolveram com o intuito de 

garantir o direito à educação, o fortalecimento da democracia e a organização 

sociocomunitária. A disseminação de conteúdos ideológicos que valorizam a 

participação social e o papel protagonista da educação no desenvolvimento do país 

promoveu um discurso hegemônico entre os segmentos mais progressistas da sociedade 

brasileira. No entanto, ainda é muito recorrente a prática de descontinuidades de 

programas governamentais que buscam implementar a Educação Integral no Brasil. Por 

outro lado, a sociedade civil tem sido incorporada de forma crescente no 

desenvolvimento desses mesmos programas. Dessa relação entre governos e sociedade 

civil organizada surgiram inúmeras experiências criativas e com potencial para 

promover verdadeiras transformações sociais. Entretanto, elas precisam de uma 

articulação política clara e definida entre governos e comunidades para que se tornem 

um projeto político-pedagógico, para que constituam um projeto educacional. 

A escola é referenciada, em toda a trajetória da Educação Integral brasileira, 

como o polo catalisador dos processos educativos e culturais engendrados pela 

sociedade como um todo e como instituição central que deve liderar as ações 

promotoras de uma educação que a supere. Mas a escola brasileira de hoje ainda se 

submete a uma estrutura organizacional que muitas vezes a impede de liderar, de fato, 

processos educativos mais amplos, vinculados aos espaços de vida comunitária. A 

cultura escolar predominante no país também dificulta a incorporação de um ideário que 

valorize o saber popular e a participação da comunidade nas escolas. Os programas 
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governamentais que até agora lidaram com a Educação Integral no Brasil realizaram-se 

em espaços restritos e se configuraram como experiências locais.  

A comunidade de Heliópolis está inserida nesse caldeirão de experiências que 

objetivam integrar desenvolvimento local e processos educativos. Singulariza-se por 

provocar a discussão sobre a educação entendida como direito a partir de suas bases e 

ainda impulsionada por um processo que se iniciou no interior de uma escola pública, a 

EMEF Presidente Campos Salles, e que se expandiu para a comunidade. A experiência 

que acontece em Heliópolis, e que a singulariza, se revela como um processo de 

empoderamento de agentes sociais historicamente marginalizados, no sentido de que 

são eles os proponentes das políticas públicas para a região. Profissionais da educação e 

líderes comunitários, inspirados por toda uma tradição teórico-política progressista, 

empenham-se em formular um novo modelo de educação para além da própria escola, a 

partir do aprofundamento dos laços entre escola e comunidade, num processo em que à 

escola e seus programas de formação juntam-se, num labor educativo conjunto, o 

território comunitário e a própria cidade, os agentes sociais e a equipe pedagógica 

escolar, a cultura local e a cultura escolar, os saberes sociais e os conhecimentos 

“oficiais” (científicos), a educação formal e a educação não-formal.  

O presente estudo nos revelou que o processo de implantação do Bairro Educador 

de Heliópolis pelos agentes locais não se dá sem contradições e dificuldades. Há 

contradições inerentes ao fazer político da comunidade organizada, persistem 

dificuldades geradas pelas desigualdades do próprio mundo social. Entendemos, 

entretanto, a despeito das dificuldades e contradições, que os princípios do projeto 

pedagógico da EMEF Presidente Campos Salles, incorporados pela UNAS e, 

posteriormente, pelo CCECH, visam integrar a população de Heliópolis em torno de 

uma construção comunitária que possibilite a ampliação da participação política dos 

agentes sociais nas ações de desenvolvimento do território, com foco na educação. 

Concluimos que a legitimidade desse processo se estabelece na medida em que 

acreditamos na capacidade das classes populares para conceber e praticar as 

transformações sociais que almejam. 

 A questão que se coloca como desafio neste momento, para as lideranças 

comunitárias envolvidas no projeto Bairro Educador, é de que forma assegurar e 

expandir os canais de participação da população em geral nos processos de construção 

de políticas de desenvolvimento social na comunidade de Heliópolis. Para o grupo de 
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formação da UNAS a resposta reside nos novos paradigmas educacionais que devem 

fazer parte das práticas pedagógicas em desenvolvimento pelos educadores atuantes na 

região. Por esse motivo, encontramos, dentre as ações da UNAS, a busca por 

implementação de projetos via emendas parlamentares
26

, estratégia que confere à 

entidade autonomia na formulação de propostas pedagógicas elaboradas a partir da 

realidade local. Encontramos também uma imensa preocupação com o desenvolvimento 

dos processos de formação destinados aos educadores sociais da entidade. A gestão do 

CCECH e a direção da EMEF Presidente Campos Salles se empenham para aproximar 

os professores das redes de ensino da comunidade com a qual trabalham.  

 A conquista da autonomia reivindicada pelos sujeitos da pesquisa se dará à 

medida que mais projetos forem elaborados na localidade, resultarem do protagonismo 

comunitário, ou ao menos que sejam legitimados no debate organizado e democrático. 

Parece-nos importante apontar, neste estudo, que o caminho percorrido pelos educadores 

de Heliópolis deve seguir a direção da autonomia na formulação dos processos 

formativos já iniciados, e que os novos agentes sociais que se incorporarem ao debate e 

ao trabalho pedagógico precisam compreender a história e a intencionalidade das 

concepções engendradas nesse processo de constituição do Bairro Educador. Reconhecer 

o valor da memória local como componente curricular nos processos de formação de 

educadores e educandos parece ser um caminho viável para possibilitar a compreensão 

dos conceitos implicados no Projeto. Nesse sentido, é importante alinhar tais conceitos 

permanentemente, definir as bases dos projetos políticos-pedagógicos de todas as 

instituições envolvidas e privilegiar os fóruns públicos de debate, para que a mobilização 

pretendida pelo movimento social, em sua luta pelo seu direito a uma educação pública, 

gratuita e de qualidade – como reza a Constituição Federal –, adquira contornos cada vez 

mais democráticos. Aferimos que há, entre os agentes sociais da região, uma 

aprendizagem já adquirida para mobilizar a população na luta por moradia; entretanto, a 

luta pela qualificação da educação numa relação orgânica com a cultura local, exige 

estratégias singulares para atingir as mentes e os corações da população em geral. Sobre 

tais estratégias há infinitas possibilidades de debate e construção coletiva, que devem 
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 A UNAS executou, nos anos de 2012 e 2013, três projetos financiados a partir de emendas 

parlamentares, a saber: Heliópolis + Sustentável (2012), Recriando Arte e Cultura no Bairro Educador de 

Heliópolis (2013) e A Kombi da Memória Rumo à Cidade Educadora (2013). Esses projetos foram 

escritos pela UNAS e pelo grupo de gestão do CCECH, e supervisionados pela Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de São Paulo.  
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envolver não só as lideranças políticas da comunidade e os agentes governamentais, mas 

a população em geral. 

 Em sua trajetória, os agentes sociais aqui retratados demonstram, na prática, o 

desejo de participar da formulação de políticas públicas para, desse modo, contribuir 

com o desenvolvimento da comunidade onde atuam. Esse desejo se expressa na maneira 

como se posicionam diante das autoridades governamentais, com a oferta de propostas 

encaminhadas aos agentes/setores administrativos da cidade. A efetividade dessas 

propostas pode ser aferida em inúmeros projetos aprovados e em desenvolvimento na 

região, no âmbito da moradia, da educação formal, da educação não formal, da 

assistência social, da cultura. Percebemos, ao longo deste estudo, que o desejo das 

lideranças comunitárias vai mais além do que já se conquistou na localidade. A 

disseminação das concepções construídas em práticas educativas a serem realizadas em 

outras regiões da cidade e a disposição de participar do jogo político partidário, até com 

o lançamento, no futuro, de uma candidatura própria, são indicadores de que se deseja 

mais intensidade nos processos de mudança. Além da horizontalização das relações 

políticas pretendidas nesses processos de mudança mencionados, acreditamos que a 

preocupação com a instabilidade do jogo político praticado até então constitui um 

motivador da estratégia de imersão direta na política partidária: embora haja evidências 

da capacidade de convencimento e de mobilização das lideranças aqui retratadas, há 

sempre o risco de se perder conquistas valiosas da população local. A gestão do 

CCECH, por exemplo, é uma importante conquista do protagonistmo comunitário de 

Heliópolis, por ser compartilhada entre municipalidade e movimento social. Se, por um 

lado, o CCECH for institucionalizado como um equipamento municipal nos moldes de 

um CEU, significa a garantia de alocação de verba para o desenvolvimento de projetos 

educativos, por outro, há o risco de perda de autonomia, de inibição da criatividade e de 

perda de compartilhamento nos processos de gestão democrática. Em outra dimensão 

desse mesmo problema, encontramos no interior da EMEF Presidente Campos Salles um 

debate sobre a institucionalização de seu projeto pedagógico, de maneira que a escola 

possa ter mais autonomia para constituir a própria equipe e oferecer melhores condições 

de trabalho, com dedicação exclusiva dos profissionais docentes, em função das 

singularidades de seus trabalhos nesta escola. O que nos perguntamos, diante desse 

quadro, é de que forma os equipamentos públicos podem desenvolver sua autonomia, se 
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subordinados a um sistema educacional que os homogeiniza, exatamente por serem 

públicos e por estarem obrigados à universalidade do atendimento?  

Acreditamos que a continuidade das ações e avaliações negociadas entre agentes 

locais e governo seja fundamental para que o protagonismo comunitário de Heliópolis se 

fortaleça e se constitua como uma possibilidade para outros lugares.  

O que buscamos com essa pesquisa foi elucidar as experiências vividas pelos 

sujeitos de Heliópolis, comprometidos com a transformação de uma realidade difícil 

porque historicamente injusta. Como profissional da educação atuante na localidade, eu 

precisava aprender mais sobre as pessoas e seu mundo, ressignificar concepções e me 

aproximar da comunidade com a qual trabalho. Espero que o presente estudo possa ser 

recebido, em Heliópolis, como uma contribuição amorosa de alguém que se solidariza 

com a luta daqueles que desejam um mundo melhor e uma educação de qualidade social, 

resguardadas as manifestações críticas que fecundam esse processo.  
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ANEXOS 

 

A. Fundamentos do CCECH, conforme documento formulado pelo grupo gestor: 
 

O Bairro Educador de Heliópolis:  

É uma escola a céu aberto, onde todos se respeitam, independentemente da suas 

diferenças étnicas, religiosas, de gênero. 

Prioriza a educação como eixo condutor e organizador da comunidade, para o melhor 

enfrentamento da luta pela efetivação dos direitos. 

Cria uma nova cultura do educar, que transcende a escola, mas se associa a ela para 

buscar, explorar e desenvolver todos os potenciais educativos da comunidade, visando a 

educação integral das suas crianças e jovens, dos adultos e dos idosos. 

Busca tecer uma rede de articulação entre o poder público, empresários, sociedade civil 

organizada, moradores e escolas, para a promoção do bem comum. 

Cria novos significados aos espaços comunitários, ao articular as pessoas, tendo 

também a preocupação com a acessibilidade e a estética, para que os espaços 

ressignificados sejam educadores. 

Identifica suas inúmeras possibilidades educacionais, criando ações coletivas e 

priorizando a formação permanente dos seus moradores, através das associações, 

entidades, projetos sociais, para o desenvolvimento do capital humano e o 

fortalecimento do capital social da comunidade. 

Cria, junto com a escola, condições para a expressão da educação através das diversas 

linguagens. 

Promove a conscientização política dos seus moradores, através do resgate da sua 

história, da construção e fortalecimento da sua identidade individual e coletiva, pautada 

pelo diálogo entre as gerações, para que os mais jovens, se sentindo parte desta história, 

sejam a possibilidade da sua continuidade. 

Incentiva a interlocução da produção sócio-cultural de Heliópolis com outras produções 

da cidade, respeitando e garantindo a diversidade, ampliando a sua visão de mundo. 

Organiza o debate e cria condições de novas idéias e proposituras sobre as questões 

educacionais, políticas, econômicas, sociais, ambientais, éticas e estéticas, que afligem a 

comunidade, a cidade, o país e o mundo. 

É o lugar onde se constrói uma cultura da paz. 
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B. Roteiro para entrevistas do Projeto Memórias de Heliópolis
27

  

 

Na ocasião da formulação do roteiro de perguntas, queríamos saber o impacto do 

conceito Bairro Educador como valor, na vida das pessoas, sem correr o risco de 

provocarmos a reprodução dos discursos oficiais (das lideranças comunitárias, das 

mídias) nas falas dos entrevistados. 

 

1) Como você veio parar em Heliópolis? 

2) Com o que você sonhava quando era criança? 

3) Como você ganha a vida? 

4) O que é a família para você? 

5) O que é felicidade para você? 

6) Qual é a maior dificuldade que você enfrenta na sua vida, hoje? 

7) Qual o seu maior sonho? 

8) Qual o seu maior medo? 

9) Que lugar você gostaria de visitar? 

10) O que é viver em Heliópolis, junto com outras pessoas? 

11) O que é o progresso para você? 

12) Como você imagina Heliópolis no futuro? 

 

C. Transcrições de entrevistas - Projeto Memórias de Heliópolis  

 

João Miranda Neto 

Liderança Comunitária 

56 anos 

Entrevista realizada no dia 22/08/2012 

 

Meu nome é João Miranda Neto, eu nasci na cidade de Pau d‟Alho, Pernambuco.  A 

minha família toda é de lá, os parentes da minha mãe, do meu pai também... a minha 

mãe trabalhou muito tempo em casa de família, meu pai era negociante, ele trabalhava 

com sela, rabicho, tudo que fosse pra animal... porque naquela época as usinas... os 

animais é que carregavam a cana, não era caminhão como hoje.  Teve um tempo que 

meu pai estava bem de vida, minha mãe parou de trabalhar, ele vendia bastante... conta, 

                                                 
27

 O Projeto Memórias de Heliópolis aconteceu durante o ano de 2012, a partir de um convênio firmado 

entre a UNAS e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A gestão do CCECH participou da 

elaboração e da execução do projeto.  
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negócio de imposto, não era com ele, ele dizia que não ia dar imposto pra vagabundo... 

ele achava que policial era vagabundo, que tinha que trabalhar... ele morreu eu tinha 

nove anos de idade, ele teve câncer, se operou três vezes, uma pancada que ele levou no 

pé da barriga... 

De lá a gente veio pra Recife, trabalhei muito tempo numa cantina estudantil, da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco,  e lá eu trabalhava mas eu não era 

funcionário da Universidade, eu trabalhava pro cara que arrendou a cantina da 

Universidade.  A maioria dos estudantes podia comprar, pagar seu lanche, mas tinha uns 

que não podiam, e a gente ajudava com lanche de graça, eu lembro disso. 

A minha mãe ficou lá (em Recife) com meu padrasto, e eu vim pra São Paulo. Servi o 

exército primeiro, depois de um ano de exército eu vim pra cá, em 1975. Então, eu tinha 

um sonho... eu vim pra cá pra trabalhar, pra conseguir uma grana melhor pra voltar, pra 

ficar lá, eu não queria ficar aqui... A chegada aqui (em Heliópolis) foi pra fugir do 

aluguel, compramos um barraco aqui do Mineiro, esse barraco virou minha casa... esse 

barraquinho, trabalhando na Everede, a Genésia trabalhou muito também, que a Genésia 

também trabalhou em casa de família, a Genésia também vendia roupa, roupa de cama, 

pra ajudar, e a gente foi construindo a casinha da gente.  A primeira coisa que a gente 

começou a lutar aqui: por água e luz; depois pela terra, porque começaram a falar que 

iam vender... então a gente teve toda uma luta pra que a Prefeitura comprasse... os 

grileiros foi um momento difícil... foi logo quando a gente chegou aqui, a gente 

começou a querer limpar o mato, juntar os moradores pra limpar o mato... às vezes a 

situação faz com que a gente seja mais valente... do ponto de vista assim: “ah, eu vou 

pra onde?” Sair, deixar meus filhos dentro de um barraco, saber que eu podia chegar a 

noite e não ver mais os meus filhos, não ver minha esposa, ameaçado de morte... o 

pessoal ia me buscar lá na Estrada das Lágrimas, porque eu trabalhava das 4h da tarde 

às 2h30 da manhã, só que tinha um ônibus que trazia a gente mas não entrava aqui, 

passava na Estrada das Lágrimas... aí quando teve essa ameaça eu chegava e já tinha um 

pessoal me esperando, um com pedaço de pau, outro com alguma coisa na mão, me 

esperando „vamos embora, você vai descer com a gente‟... e olha que aquilo era o 

começo da luta, eu não tinha mostrado um trabalho... só de organizar pra limpar o mato 

deu esse problema.. e aí eu fui preso umas três vezes, muitas vezes, quando eu chegava 

lá na delegacia, era como se eu fosse igual a eles, igual aos grileiros, como se eu tivesse 

numa disputa: “ah, é briga lá por terra”... Eu falo que aqui eu aprendi a ser gente.  Mas 
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mais ainda na favela. Por isso que a terra é nossa. Ninguém pode tirar da gente. Aí entra 

o Jânio Quadros, com um projeto de desfavelamento, pra levar a gente pra fora daqui, 

olha o descaso... A gente teve toda uma luta pra comprar, pra ficar, aí vem o outro e fala 

: “não, eu vou vender pros empresários fazerem shopping center, e vocês vão morar lá 

onde eles fizerem casa, na Grande São Paulo...  vão fazer moradia lá pra vocês...” como 

se a gente não tivesse uma vida aqui. 

Aqui tem história de mutirão, aqui o mutirão não era em laje, como a gente fez depois, 

de encher um a laje do outro, porque aí já estávamos no segundo processo... o primeiro 

processo era de bater mesmo prego no madeirite de noite, de madrugada, pra fazer os 

barraquinhos, pra que quando chegasse a polícia de manhã, as famílias já estivessem 

com os filhos dentro do barraco. 

Eu adoro isso daqui, eu gosto muito aqui do Heliópolis, porque aqui me deu o que eu 

tenho hoje, do ponto de vista de aprendizado, de acreditar no coletivo, de entender que 

não sou eu sozinho... 

A minha mãe também era muito encrenqueira...  o pai da Genésia também, nossa! A 

mãe dela também, mas o pai... o pai dela era sempre uma oposição ao que estava (dado), 

então eu acho que nasceu  disso, entendeu? 

A luta hoje tem que ser de um outro jeito, continuando com a mesma garra. Parece que 

eu estou falando pra vocês mais da luta do que da minha mulher, da vivencia da gente... 

eu com a Genésia não tem tanto problema não... a gente se ama... o problema da gente é 

que às vezes a gente chega em casa com a cabeça “desse tamanho”... ainda faz outra 

reunião de novo! : “ah você sabe, aquele menino lá, tal, tal, então, na escola estava 

tendo problema, o menino aqui me ajuda, como é que o menino lá na escola tem 

problema e aqui no CJ o menino”... aí começa a conversa... porque ela é da diretoria (da 

UNAS) também.  

Também tem uma pesquisa falando que a família, hoje, é o segundo plano da pessoa. É 

lógico que tem que ter sua independência, mas entendendo a importância da família. Pra 

mim a família é o que vem primeiro... tenho uma netinha que tem síndrome de down, e 

quando eu chego em casa, que ela está em casa, às vezes eu estou com a cabeça “desse 

tamanho”, ela tá brincando, ela fala: “vovô, vovô..” aí eu sento no chão, ela começa a 

brincar comigo, e ela tem um carinho, aquilo passa pra gente de um jeito, que a gente 

começa a se purificar, também.  
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Eu acho que esse projeto, de Memória, é uma coisa que não há dinheiro que pague, 

porque nós vamos ter que passar a história do povo daqui, das primeiras pessoas, ou das 

pessoas que vieram pra cá... e a gente vai entender que o passado serve pra olhar pro 

futuro... o presente pro futuro, sem passado, não existe.  

Se você passar aqui na Estrada das Lágrimas, depois da Rua da Mina, tem uma 

barraquinha de frutas do outro lado, ali... perto do açougue. E tem um senhor, negro, 

negro mesmo, com chapéu de couro, que ajuda a senhora de lá, ele é um empregado, 

ganha alguma coisa porque ajuda ela lá,  ele começou a estudar aqui na Rua da Mina, e 

uma vez ele chegou, eu nunca mais me esqueci disso, ele chegou e me disse assim: “Seu 

João, quando eu peguei no lápis lá, eu suava tanto, que parecia que eu estava com uma 

enxada, trabalhando no sol quente, arrancando um toco, lá no Norte! Mas eu aprendi a 

assinar o meu nome, graças a Deus!” E de outra senhora, também, que estava na festa 

junina,  aqui a gente faz festa junina e é a coisa mais bonita quando a gente faz... damos 

uma aula de quadrilha e tudo... e já estava na hora de passar a quadrilha e alguém 

perguntou se tinha alguém que queria falar, e veio uma senhora e falou: “olha, eu queria 

agradecer muito e pedir uma salva de palmas para a minha professora” e falou o nome 

dela, Lúcia, Sônia, eu não lembro... “ah, vocês já bateram palma? Então eu vou falar 

porque eu pedi a palma: ela teve paciência comigo, pra eu aprender a fazer o C, eu não 

conseguia fazer o C...” E o C pra mim é tão fácil, se fosse o S... que é mais difícil. E ela 

falou, toda orgulhosa, pro pessoal, no microfone... Isso é de uma grandeza... E isso tem 

que estar na Educação, não pode estar dentro das quatro paredes da escola, mas também 

não pode ser só na rua... Eu falo muito isso pros jovens, pro grupo de Jovens, tem uns 

meninos aí muito bons... tem vários jeitos de fazer, tem uns aí que são do RAP, o 

Bruno, os meninos... eu digo: “vocês são do RAP, vocês têm um movimento, já.” O 

Didi, o mestre de Capoeira,  ele não sabe ler, não sabe escrever, mas quando tem 

batizado de capoeira enche a quadra de gente... então é nessa educação que eu acredito. 

O que eu tenho mais medo, na verdade, é que esse sonho da gente de ter um país 

melhor, não acontecer. Quando eu vejo a violência aumentando, a corrupção... Eu estou 

construindo o meu país, mas o que é que eu ganho do meu país? O que é que o meu país 

me dá? O meu país tem que me dar a oportunidade de eu conhecer algumas coisas, por 

exemplo, na Bahia... tem gente que só conhece Pernambuco, o lugar que nasceu, veio 

pra cá e nem o aeroporto de Guararapes conhece! Eu não conheço nada... no Rio de 

Janeiro eu já estive umas duas vezes, pra palestra, eu fui lá mas eu não conheço o Rio, e 
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o Rio... só aquele cheiro do mar... coisa bonita quando a gente chega lá... às vezes eu 

tenho vontade de ir à Cuba, pra ver como é que é aquele povo que está lá esses anos 

todos se segurando, e ainda estão juntos...  

Música tem que ter letra pra me tocar... música que mexe... música que fala da mulher, 

mas que fala bem... porque a mulher é como se fosse uma flor pra gente... eu sou muito 

romântico com música assim... aquela música do Roberto Carlos: “você é meu amigo de 

fé, meu irmão camarada”. Música é muito bom pra gente, anima o coração da gente... 

do povo...  

O mais interessante (da história) do João (Prefeito) não foi essa passagem da chave. É 

lógico que  a passagem da chave tem um sentido. Eu queria bater nele! Eu digo “rapaz, 

como é que você perdeu( a eleição)  e não aprendeu a perder ainda? Você perdeu e não 

quer entregar a chave! Vamos arrombar essa porta aí...“ Mas foi depois que ele 

começou a estudar.. ele falou que ele começou a estudar e tinha um professor dele, de 

História, que começou a falar da história do povo, aí ele começou a ver o que ele fazia e 

o que nós fazíamos... porque ele era oposição à gente, ele apoiava o Maluf, na época,  e 

aí ele começou... ele chegou pra mim uma vez e falou: “João, teve dia que eu chorava, 

de arrependimento... por que é que eu fiz aquilo, vocês chamando uma assembleia do 

povo, pra defender o povo, e eu ia lá com material pra dizer pro povo que não precisava 

de assembleia não, que iam dar tudo que o povo precisava... eu estava contra o povo que 

eu moro... e eu vim entender isso na Escola”. Olha que coisa... tá vendo?  

Aqui no Heliópolis, a questão da unificação de todo o Heliópolis, a proposta nasceu 

onde? Aqui, na Mina, por isso que aqui é a central da UNAS... por isso que nasceu a 

UNAS: União de Núcleos, Associações e Sociedades dos moradores de Heliópolis e 

São João Clímaco... a união dos núcleos, dos pedaços, a gente fala Mina, por que que 

aqui é Mina? Porque tinha as bicas de água, que o pessoal vinha pegar... aí tem toda 

uma história... a Lagoa, o PAM, porque tinha o hospital  PAM do lado, e Heliópolis, 

núcleo do Heliópolis, na rua Coronel Silva Castro, é na frente do Hospital Heliópolis... 

nosso objetivo, politicamente, a importância da gente se organizar era cada núcleo desse 

ter representante, sentavam os representantes, sentava a comunidade como um todo.  

Independente das associações, que era mais difícil puxar pra nós. Como nós não éramos 

ainda uma entidade registrada, éramos uma comissão de moradores, dentro dessa 

comissão era criar, cada núcleo,  representantes , pra sentar junto .... (isso) fortalecia 

mais ainda a comunidade.  E o nosso objetivo era chamar a atenção do poder público e 
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dizer assim: “a gente quer vocês aqui, nós queremos fazer parte da Cidade de São Paulo, 

como todo mundo quer”.  

Eu continuando por mais tempo, e o que eu puder contribuir... eu acho que nunca 

acabaria os núcleos. Porque os núcleos fazem com que a gente mantenha os laços, 

direto... do cheiro do ser humano. 

Às vezes eu fico preocupado, eu fico pensando mais a Genésia: „eu tenho que me 

aposentar, pensar nas coisas, e quando a gente estiver velhinho... vai estar andando? Vai 

estar com esse pique todo?” eu tenho mais medo de ficar velho que de morrer. Que 

Deus me ajude, que continue jovem...  

(...) hoje é pastoral da moradia, a Pastoral de Favelas foi fundada aqui, não foi na zona 

leste, não foi na zona sul, foi aqui, no bairro do Ipiranga, na sudeste, foi a primeira 

organização da pastoral de favelas, essa é a história,mesmo, real... depois se espalhou, e 

graças a Deus, tem que se espalhar, mesmo... era bom que fosse só aqui, que só tivesse 

favela aqui. 

 

 

Braz Rodrigues Nogueira 

Diretor da EMEF Presidente Campos Salles 

Entrevista realizada no dia 25/08/2012 

 

[meu nome é] Braz Rodrigues Nogueira, eu cheguei em Heliópolis no dia 21 de 

novembro de 1995, cheguei pra ser o diretor, agora eu tinha o hábito de vir aqui , pular 

os muros, logo que eu soube que eu vinha pra cá, jogava bola aí na quadra, no final de 

semana, junto com o pessoal. Mas o meu contato com Heliópolis se deu numa situação 

muito desagradável, foi um acidente de moto que eu sofri e o ônibus no qual eu bati, no 

pneu, acabou me passando com o pneu na frente, na barriga, e eu fiquei internado no 

Hospital Heliópolis durante 6 meses.  

Voltando, então, na chegada como diretor, eu escolhi essa escola por dois motivos: 

primeiro eu morava próximo, aqui no Jardim Patente, e eu podia vir a pé, trabalhar, e 

voltar pra casa a pé, o que é um privilégio muito grande. E o outro motivo pelo qual eu 

escolhi Heliópolis é que a origem das famílias de Heliópolis é a origem similar à minha 

família, então aqui eu não estaria num lugar estranho, aqui eu estaria na minha casa, e 

junto com os meus.  
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Quando eu cheguei aqui, em 21 de novembro de 1995, pra ser o diretor, é... vc cai de 

pára-quedas, eu tinha dado aula durante 19 anos, de repente,  eu sou o diretor de uma 

hora pra outra, sem nunca ter praticamente imaginado que ia ser diretor, até uns dias 

antes. Então durante as primeiras duas horas, aqui, dentro da escola, eu botei a mão na 

cabeça e falei: „meu deus do céu, que que eu fiz da minha vida...‟, porque em duas horas 

surgiram 3 grupos de professores disputando o poder dentro da escola, que eu não 

entendi até hoje que poder que era esse, mas tinha um grupo articulado com a secretária 

da escola, que na época era a maior autoridade da escola, tinha um grupo articulado com 

a que tinha sido diretora até duas horas antes, que ia ser a minha assistente de direção, 

porque eu não ia poder tirar,porque tinha um conselho e eu tinha que me submeter ao 

conselho, e foi realmente o que aconteceu, e outro era um grupo articulado com uma das 

professoras, então isso pra mim foi um baque, porque nessas conversas, nessas 

reivindicações, em que eu percebi a existência desses 3 grupos, o aluno era o grande 

ausente, o aluno não fazia parte, então era reivindicação de banheiros, „olha, pessoal do 

administrativo, são 3 pessoas, nós somos 40, mulheres, e temos só um banheiro, só um 

vaso... „ então essas foram as discussões... e eu fui salvo por duas ideias, que fazem 

parte, hoje, da vida de muita gente em Heliópolis: a primeira ideia é que tudo passa pela 

educação, não pela escola, a escola é um dos locais que tem que se preocupar com a 

educação; e a educação é tarefa de toda a sociedade, é tarefa de toda entidade, é tarefa 

da associação de moradores, é tarefa da Igreja, dos sindicatos, de todas as instituições, 

da família ao Estado. E logicamente que quando a educação for prioridade de toda a 

sociedade, as escolas vão fazer um trabalho maravilhoso, a gente não tem dúvida disso. 

Então, educação ser tarefa de toda a sociedade, foi uma das ideias que me salvou, e a 

outra ideia é que a escola tem que ser um centro de liderança na comunidade onde ela 

está inserida... um centro de liderança atuando articuladamente com as lideranças da 

comunidade, já constituídas, ou com aquelas lideranças que possam nascer nesse 

processo de relação escola-comunidade. E essa duas ideias, eu não estava disposto a 

abrir mão delas, eu estava disposto a encontrar parceiros, eu tinha isso claríssimo, eu 

estava disposto a encontrar parceiros pra defender essas ideias, entre os alunos, entre os 

professores, entre pais, e entre as lideranças da comunidade de Heliópolis. E depois de 

alguns anos, essaa ideias acabaram se tornando realidade pra um gruo grande de 

pessoas... e o que ajudou nisso, foi que duas coordenadoras pedagógicas que chagaram 

logo depois de mim aceitaram essas ideias como delas, de imediato. E aí nós montamos 
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um curso aqui, na escola, que nós demos o nome de Educação e Cidadania, e todos os 

pais foram convidados, e a gente formou grupos, e sempre convidava uma ou outra 

liderança para acompanhar o grupo, pra estar junto. Quando chegou no final do ano, 

uma média de 40% dos pais participaram destas reuniões, e no final do ano nós 

convocamos aqueles que tinham participado das 4 reuniões, junto com as lideranças, e 

foi um dia muito bonito na escola, porque nasceram várias comissões, e uma delas era a 

comissão relação escola-comunidade, que começou a dividir comigo e com as 

coordenadoras pedagógicas um trabalho que nós já fazíamos de procurar o aluno que 

desaparecia da escola, a gente ia ver o que estava acontecendo, por que não estava 

vindo, o aluno aqui ameaçava o professor de morte, a gente ia na casa, discutir, e isso 

deixava as pessoas desconsertadas, porque jogavam com o clima do medo, e muito pelo 

contrário, o medo, ao invés de paralisar, levava a gente a se aproximar... porque a gente 

entende que, se tem um problema, vc tem que se aproximar do problema, se vc tem um 

inimigo, vc tem que se aproximar desse inimigo, e interagir com ele, é a única forma, 

não tem outra forma... virar as costas não é o caminho...  então essas comissões 

começaram a dar, para as pessoas de Heliópolis, uma outra visão sobre a escola... o 

Geraldo, uma das lideranças da UNAS, eu vi ele dando depoimento da alegria que ele 

sentia de passar pelos bares e o cara: „ó, eu sou da comissão de reivindicação lá do 

Campos Salles, eu sou da comissão da relação escola-comunidade, eu sou da comissão 

de limpeza conservação e manutenção lá do prédio da escola‟... então isso começou a 

dar identidade pras pessoas. Hoje nós não temos essas comissões, com reunião, 

funcionando sistematicamente, mas nós temos, por exemplo, só pra vocês entenderem, 

tinha uma comissão de reivindicação, hoje, se o Campos Salles precisar, de hoje pra 

amanhã, um grupo de 40, 50 pessoas, é só dar um telefonema, se a coisa é séria, e se 

coloca em perigo o projeto da escola, a gente consegue de um dia pro outro, e isso 

aconteceu várias vezes na   nossa história, e não tem mais a comissão, mas nós temos 

hoje todas as lideranças que circulam em torno da UNAS que é essa comissão. Nós 

tínhamos também a comissão de cultura, esporte e lazer... essa comissão realizou,por 

exemplo, fazia churrasco na escola, a gente jogava boa, vinham mães protestantes com 

as saias lá perto do tornozelo, e jogávamos bola, e ela matavam a bola com essas saias, 

então era muito legal essa coisa que essas comissões foram ajudando a criar. Hoje nós 

não temos sistematicamente essas comissões, mas nós temos muita gente nessa 

comunidade vivendo os princípios e os valores da escola.  
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Se eu falar que eu senti medo, eu talvez não esteja sendo fiel ao meu sentimento. Eu tive 

várias preocupações em determinados momentos da história de Heliópolis, mas toda vez 

que esse sentimento se apossava de mim, eu tentava sair daqui de dentro (da escola), ia 

conversar com as pessoas, ia interagir. Então, quando isso ia se construindo, que eu saía 

e ia  conversar com as pessoas, eu voltava pra escola totalmente tranquilo, e totalmente 

reconfortado. E uma das minhas grandes aprendizagens aqui em Heliópolis foi que  o 

medo é mais perigoso do que a coragem, aliás, o medo que vai aumentando e que às 

vezes paralisa, ele é mais perigoso do que a coragem, eu não tenho dúvida nenhuma 

disso. E, pensando na questão do medo, uma vez, um aluno, numa aula de História, 

falou assim: „é, depois professor aparece morto por aí e não sabe...‟ e o professor desceu 

de lá, revoltado, e veio na minha sala e falou: „Braz, eu acabei de ser ameaçado de 

morte, e eu vou na delegacia fazer um BO‟. Eu falei: „olha, eu acho que esse não é o 

caminho, eu acho que o caminho é a conversa, mas eu não vou te impedir de fazer o 

BO, se vc acha que deve fazer o BO, você vai fazer o BO‟ . O professor saiu e foi fazer 

o BO, eu fui lá no prontuário do aluno, peguei o endereço do aluno e fui na casa do 

aluno... o professor foi lá fazer o BO e eu fui na casa do aluno... e quando eu cheguei lá 

na casa, bati palma, uma briga... tinha uns homens me olhando, de cara feia... sabe 

quando você fala „ai meu Deus, o que é que fui fazer?‟ e aí eu disse o seguinte: „olha, eu 

sou o Braz, o diretor da escola Pres. Campos Salles, e vim aqui discutir uma questão 

que é muito grave, muito grave. Porque eu faço um trabalho pra que as pessoas de 

Heliópolis sejam respeitadas, eu faço um trabalho pra que não se estigmatize quem vive 

aqui dentro de Heliópolis, e de repente o fulano foi lá, e mata todo o trabalho que eu 

estou fazendo, porque esse professor pode ir embora e falar „deus me livre, naquela 

escola aluno ameaça professor‟ e vai continuar o preconceito contra a nossa região‟... 

(daí disseram) „Entra pra dentro‟... daí eu entrei, começamos a conversa, o menino 

desceu, daí então eu falei: „pra início de conversa, o que eu vim aqui saber é o seguinte: 

é real a ameaça? Você é matador?‟ „não Braz, pelo amor de Deus... é que esse povo é 

apavorado, imagina, eu jamais faria uma coisa dessa, eu te dou garantia disso, eu gosto 

da escola, eu respeito a escola...‟ Aí fizemos uma conversa, no início aquelas caras 

bravas e irritadas, depois tava tudo tranquilo e sereno, e eu saí dali... eu tava passando 

na frente de um bequinho, duas senhoras:‟seu Braz, seu Braz‟, me chamando... aí eals 

falaram assim pra mim: „seu Braz,o Sr é louco? Ali é uma boca, seu Braz, onde o Sr. 

Foi... o senhor não conhece aqui...‟ aí eu falei pra elas: „olha, a questão é o seguinte, eu 
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sou educador, e o educador que tem medo, ele deixa de ser educador. Porque não há 

educação se tem uma relação de medo.‟... então, se eu tenho algum medo, eu coloco 

esse medo entre parênteses, ao invés desse medo me paralisar, esse medo me joga pras 

coisas, até inusitadas, e a gente se surpreende. Por isso que eu afirmo com certeza, o 

medo é muito mais perigoso do que a coragem. Se as pessoas fossem corajosas, o nosso 

país estaria muito diferente, Heliópolis estaria muito diferente, e as pessoas teriam 

muito mais dignidade, eu não tenho dúvida nenhuma disso...  

O Projeto Memória, pra mim, é o grande acontecimento que está ocorrendo, nesses 

tempos, e eu nunca vi nada tão democrático... vendo os depoimentos de pessoas que 

deram entrevistas, eu percebo ali as pessoas falando de si de uma forma que, qualquer 

um que ouve, vai se aproximar dessas pessoas, e não se afastar... isso é uma coisa muito 

importante, eu fico até arrepiado em falar, sabe? E isso, pra mim pessoalmente, traz uma 

força muito grande, na possibilidade de a gente começar um trabalho mais sistemático 

pra unir as lideranças de Heliópolis. Então hoje eu acho que a coisa mais grave que tem 

em Heliópolis são pessoas usando inclusive a carência e a pobreza dos outro pra poder 

sobreviver... e disputando com o outro, então eu acho isso assim, um crime contra essas 

lideranças constituídas, sejam elas de que entidade for, e eu não entendo como que 

lideranças comunitárias podem ajudar a comunidade a se desenvolver, a crescer, se eles 

não se respeitam... nós temos ainda aqui muita gente em Heliópolis que é movida por 

interesses particulares, que é pau-mandado de políticos, e tudo mais... então nós temos 

muita coisa pra fazer nesse sentido... então eu acho que o projeto memória me traz a 

certeza de que a gente tem que começar a sentar, a conversar, e numa postura não que 

afugente o outro, mas numa postura que mostre pro outro que estar juntos nos faz mais 

fortes e ajuda a gente a atingir os nossos objetivos. Agora, pra mim objetivo é a 

melhoria da qualidade de vida, e a gente tem que estar juntos pra poder reivindicar ao 

poder público esse atendimento aos direitos das pessoas.  

Quando eu cheguei aqui, em 1995, antes teve uma diretora que ficou 8 anos, dizem que 

essa diretora era muito autoritária, mas que tinha uma certa ordem dentro da escola. 

Depois ela foi pra outro cargo, teve uma eleição aqui e escolheram uma pessoa, que eu 

encontrei aqui, e ela,por ter sido eleita, tinha alguns pactos que deixaram ela nas mãos 

de algumas pessoas. Então, diz que a escola tinha virado de cabeça pra baixo, essa era a 

visão. Quando eu cheguei aqui a fama da escola era que era lugar de bandido, de 

marginal, de favelado, tinha uma visão muito ruim, geral, sobre a escola, porque teve 
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um assassinato perto do portão da quadra aqui, morreu um aluno aqui, então, isso 

marcou muito forte nas pessoas. Agora o que interessa é que o aluno daqui era um aluno 

muito violento, o aluno aqui era tão violento que se vc botasse a mão no ombro de 

alguém: „tira a mão de mim‟, era assim a coisa aqui... tinha 4 períodos, quando 

terminava o terceiro, da passagem do terceiro para o quarto, era num espaço de 10 

minutos, saíam 400 e tantos alunos e entravam mais 400 e tantos. Então eram quase mil 

alunos se encontrando, então esses 10 minutos era o tempo as brigas, aconteciam 3 ou 4 

brigas aqui na rua, Cavalheiro Fontini, por dia, na escola, mas de arrancar sangue um do 

outro, aqui onde eu estou sentado, uma vez, eu levei tanta cadeirada, mas tanta 

cadeirada, que eu fiquei roxo, pra que uma senhora e uma filha não matassem um aluno. 

Matar, mesmo, porque elas estavam histéricas, pegavam a cadeira e jogavam com tudo, 

e como eram duas, se eu segurasse uma, a outra ficava à vontade, então eu optei em 

chegar aqui no canto e tentar proteger o aluno das cadeiradas... por que que aconteceu 

isto? Porque teve uma briga na entrada do período, dois alunos se desentenderam, 

brigaram, se agrediram fisicamente, e uma menina saiu daqui e falou pra mãe que o 

corpo do menino tinha ido não sei pra onde, e a mãe veio com a filha e o cachorro e 

quando viu o aluno que tinha brigado com o filho dela, ele saiu correndo e veio 

correndo pra cá... e essa briga, dessa mãe, esse ataque, a gente só conseguiu resolver 

quando entrou aqui o presidente do conselho de escola, o Isidoro, que foi uma pessoa da 

comunidade que teve um papel muito importante nesta escola, e pra briga terminar eu 

segurei uma, e ele segurou a mãe, teve que pegar ela por trás, assim, e aí, caíram 

sentadas no sofá que tem ali até hoje... foi aí que a briga acabou, que chegou a polícia, 

então era assim, de tirar sangue um do outro, era uma violência muito grande, um aluno 

ríspido... a quadra de esporte, as pessoas do mundo do crime, que trabalhavam à noite, 

então quando eram 2 horas, 3 horas, eles vinham pra cá, ocupavam a quadra, o professor 

de educação física não podia dar aula, depois quando eles cansavam, ficavam com 

fome, eles entravam, obrigavam a merendeira a dar a merenda, às vezes entravam em 

sala de aula, tiravam aluno de sala de aula... e o primeiro trabalho que eu comecei, o 

grande desafio inicial era impedir que esse pessoal que usava a quadra, entrasse e 

fizesse o que desse na cabeça deles, aqui dentro.  E aí o que que eu comecei a fazer? O 

professor de educação física, nesses horários, não tinha como trabalhar, aí eu comecei a 

chegar lá na quadra e a falar: „pode parar!‟, eles nem ligavam...daí eu dava uns berros, 

aí eles paravam, eu falava: „quero conversar com vocês‟... embaixo das árvorea, ali, não 
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tinha aquelas mesinhas... nós sentávamos lá numa roda e eu explicava pra eles que na 

realidade o grande inimigo estava bem longe de nós, não éramos nós os inimigos, que 

nós tínhamos que nos respeitar, que o que eles estavam fazendo era invasão... porque 

„vocês vem com um papo de comunidade, mas as crianças são comunidade, que nesse 

momento tem atividade planejada pra elas, vocês estão invadindo, vocês estão aqui 

tirando direito de crianças‟ ... e a gente conversava, eu explicava pra eles porque que 

acontecia isso, essa ocupação desorganizada, o poder público não pensou em área de 

lazer, não pensou em quadra, e etc. e tal, agora, nós não podemos ser inimigos porque o 

poder público não fez isso, e porque vocês não se organizaram o suficiente pra exigir do 

poder público... e falva pra eles: „vai chegar um dia, que vai ser proibido, e se vocês me 

perguntarem por que que eu não proíbo agora, porque eu não sou bobo, se eu proibir 

agora vocês vão passar por cima de mim porque eu estou isolado aqui, eu estou sozinho, 

eu não tenho ainda ligação com a comunidade, eu não tenho a ligação ainda com as 

lideranças, como vou ter, mas na hora que eu tiver eu vou falar pra vocês tá proibido, e 

a partir desse dia vocês vão ser tratados como invasores, tão ouvindo?‟ ... „tamo, tamo, 

tamo ouvindo‟... quantas conversas eu não tive, nesse sentido... chegar, e sentar... depois 

de 4 meses eu fui na guarda municipal, eu era ingênuo, e pedi 2 pessoas em período 

integral, que seriam 4 pessoas aqui, porque eu iria proibir... então já estava combinado, 

marcaram o dia que a guarda municipal iria estar aqui, avisei todo mundo, falando com 

eles, botando aviso no portão da quadra, que a partir do dia tal iam ser tratados como 

invasores, só que tinha o seguinte, a troca, vocês vão usar sábado, domingo, feriado e 

férias, se não estiver aberto eu vou brigar pra estar aberto, então essa era a troca... aí 

combinei com a guarda municipal, marcamos a data e no dia não veio ninguém da 

guarda municipal e eu tive que sustentar sozinho isso... brigando... porque a maior parte 

deles não veio, porque foi avisado, foi conversado... agora uma parte vinha e eu chagava 

lá e falava: „pode parar, é proibido!‟... e vinham com conversa, com evasiva, „pode 

parar‟, e eu briguei 4 vezes, fisicamente, e eles começaram a pensar que eu era louco... e 

ficaram meus amigos... e não precisou de polícia, não precisou de nada... essas brigas, 

logicamente, não foram brigas assim, de 10 socos, foi uma agressão só e opa!, „se você 

é bandido, eu também sou... eu decidi ser... eu tenho dinheiro pra comprar uma arma, 

aponto ela pra você, num átimo de segundo também virei bandido... então não tem 

diferença nenhuma entre nós‟ ... então era essa a conversa que a gente fazia, sempre 

muito direta, e aí que eu aprendi, tem um problema, você tem que se aproximar, se o 
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cara grita você também grita, se o cara ameaça que vai agredir, seja mais esperto, faça a 

coisa impactante... porque o que todo mundo conta é que o diretor enfia o rabinho no 

meio das pernas, fica escondido dentro da sala dele, e que não vai pra praça, né?... é 

gozado... tem o Dema, não sei se vcs conheceram o Dema, ele teve uma filha que 

estudou aqui, a mulher dele estudou aqui, e ele acompanha desde o início... ele achava 

que logo iam me matar... o Régis, da Rádio, um dia ele falou aqui pra mim: „rapaz, 

quando você chegou aqui, eu ficava preocupado com você, a aí hoje, de repente, você é 

respeitado por tanta gente, né? E do meio‟... foi por me aproximar e ter uma linguagem 

direta... se bem que tem gente que questiona isso, tem uma tese de mestrado, da Márcia 

Galo, que ela coloca que esse ir direto pras coisas, por exemplo, vir jogar bola e não 

revelar quem era, e depois os caras me verem como diretor, quer dizer, é uma coisa que 

deu certo mas poderia não ter dado certo... pra algumas pessoas pode ser muito 

perigoso. Hoje, uma das grandes contribuições do Campos Salles pra essa comunidade é 

a luta pela paz... isso não significa que não tenha violência na escola, tem violência na 

escola, mas a forma de tratar, a forma de abordar, foi minimizando essa violência, ao 

ponto de que hoje, tem coisa que não pode acontecer aqui, por exemplo, aqui não pode 

ter roubo. Aqui roubaram 21 computadores, ainda na caixa, fui fazer o BO, fui com o 

João Miranda, uma liderança, fizemos o BO e depois cruzamos Heliópolis,porque a 

escola está numa ponta e a 95ª DP está na outra ponta... depois de fazer o BO a gente 

passou pelo centro de Heliópolis, nos bares, as pessoas que nós encontrávamos, „olha, 

os filhos de vocês foram roubados, se esses computadores não voltarem para a escola, 

quebrou-se um símbolo, essa escola era considerada a escola mais integrada com a 

comunidade, ETA quebrado, e tá rompido... não foi o diretor, não foi o Braz, não foi a 

prefeitura que foi roubada... vocês foram roubados, vocês pagam impostos, pode não 

sentir isso, mas vocês foram roubados‟... e uns 3 dias depois, eu ainda atrás disso, 

chegou um carro e uma moto, pararam assim, e eu no meio, eu como estava atrás dos 

computadores pensei „é agora, né?‟, porque a coragem nasce também do fato de que se 

eu tiver que morrer eu também morro, né? Tem tanta gente morrendo, eu falei, é agora...   

mas para minha surpresa um deles, que tá aí até hoje, que eu conheço, colocou a cabeça 

pra fora e falou: „ô seu Braz, é sobre os baratos dos computadores... nós vamos devolver 

todos e queremos a autorização do senhor pra devolver lá na comunidade, que a gente 

tem medo de devolver aqui e a polícia passar e a gente ter problema‟ ... Não pode 

roubar, está posto... tem coisa que nãopode acontecer aqui... uma menina que estudava 
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no Manuela, veio pra cá há uns dois meses, mais ou menos, tirou um estilete pra outro, 

aqui, então o aluno da 8ª entrou, não pra tomar o estilete, mas disse: „ah, se vocês tem 

que brigar, então guarda o estilete e briga na mão‟... quer dizer... redução de danos, 

né?... e não pode acontecer... quando me falaram, a menina que foi a vítima, que depois 

a gente descobriu que também tirou um compasso, e quando me falaram eu pensei: 

„pelo amor de Deus, é uma menina nova, veio do Manuela‟, o que é que eu fiz? Fui 

direto na casa, eu e amenina que era a vítima, então a gente trata as coisa direto, e a mãe 

foi agressiva, e eu falei: „escuta, ela não sabe a escola em que ela está pisando‟... eu 

estava querendo dizer que aqui não tem espaço pra esse tipo de coisa... quer xingar o 

outro, falar umas coisas, muita gente faz isso aqui, mas pegar uma arma... não tem mais 

espaço... essa questão da violência, hoje, o trabalho que a escola fez, a questão da 

Caminhada da Paz... 

A caminhada da Paz... nós tínhamos uma aluna chamada Leonarda, que faltava 3 meses 

pra ela completar 16 anos de idade... então numa noite, ela era aluna do EJA, educação 

de jovens e adultos, ela saiu daqui às 23 horas e quando foi 23h e 45‟ ela recebeu 5 tiros 

na cabeça... e a Leonarda era uma menina alegre, sociável, bonita... e eu e o professor 

Orlando fomos vê-la no velório, lá no Hospital Heliópolis, a eu fiquei de um lado do 

caixão e o professor Orlando do outro lado... quando eu olhei, e vi a fisionomia da 

Leonarda, não tinha nada a ver com a menina alegre, sociável... era uma coisa 

monstruosa, porque ficou muito tempo atéo IML pegar, o sangue secou na boca, e ela 

ficou com uma cor preta, azulada... como o sangue secou na boca, limparam, e ficou 

aquela cinturinha, sabe? Perto da gengiva... quando eu olhei aquilo, eu senti que o chão 

saiu dos meus pés e, pela primeira vez, eu acreditei que as pessoas desmaiam, mesmo, 

quando morre alguém da família... antes eu achava que era tudo frescura.. naquele dia 

eu senti ... porque a morte da Leonarda me deixou indignado, revoltado. Porque a 

humanidade já descobriu tantos valores, já sabe qual é a forma mais correta de viver, e 

não está preocupada em educar as pessoas pra saber disso, pra ter conhecimento disso, e 

praticar isso. Eu fiquei revoltado porque eu pensava assim: um rapaz e uma moça se 

apaixonam, têm uma filha, cuidam dela por 15 anos e 9 meses,  e aí de repente ela vem 

pra escola e no caminho da escola pra casa recebe 5 tiros na cabeça... e daí? Ah, esses 

tiros, quem deu nela diz que foi um ex-namorado, descobriram esse cara agora, há 

pouco tempo... uma morte sem critério nenhum... esse era o motivo da minha grande 

revolta, não tinha motivo pra ninguém matar a Leonarda, não tinha sentido... e nós 
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saímos do velório, eu e o professor Orlando, e eu olhei pro Orlando e disse: „Orlando, 

nós somos omissos, nós temos 1800 alunos, nós sabemos de tudo o que acontece, e pra 

defender a nossa pele, a gente não tem coragem de fazer nada... eu e a UNAS estamos 

discutindo há um tempo imenso que tipo de ação nós vamos fazer, pra demonstrar que 

nós não aceitamos, nós não compactuamos com isso... você ajuda a organizar uma 

caminhada pela paz?‟ e ele falou: „ajudo‟... ele nem pensou... eu falei: „então, Orlando, 

tudo o que a gente faz tem que ter estratégia, você não caia na besteira de chamar os 

professores todos numa sala pra discutir isso, você vai conversando boca-a-boca, faz 

uma sondagem, vê aqueles que poderão defender junto com a gente, aqueles que estão 

em cima do muro... aqueles que não tem como contar com eles‟... e o Orlando fez todo 

o mapeamento aqui no Campos Salles, quando a gente viu que tinha vários pra 

defender, que não era mais só eu e ele, aí começamos as discussões, teve professor que 

disse: „vocês são loucos, em cada esquina vai ter um tiroteio‟... as conversas foram 

assim, imagine se não tivesse um grupo grande pra defender... „então os tiros que 

mataram a Leonarda, pra você, não significam nada?, você não estava perto, você não 

estava junto‟... um dadoimportante pra entender a caminhada da paz, e a relação da 

escola: no mesmo dia que eu e o Orlando saímos de lá (do velório), ele me deu carona, 

eu parei na Rua da Mina... o João Miranda era o presidente da UNAS, eu falei: „o João, 

tem mais gente da UNAS? Você podia chamar? Que a conversa é séria‟... daí ele 

chamou e eu falei: „gente, a conversa é a seguinte, a Leonarda foi assassinada, não tem 

mais volta, mas nós podemos nos transformar em leões, e mostrar pra essa comunidade 

que nós não aceitamos essa banalização da vida‟ ... e aí eu olhei pro João e falei: „vocês 

ajudam a organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vielas de Heliópolis?‟... aí o 

João falou o que eu mais precisava ouvir naquele dia: „ô Braz, meu irmão, meu amigo, 

você não precisa mais fazer uma pergunta dessa pra nós, porque se o Campos Salles 

está, nós já estamos, porque pra nós não existe a escola lá e nós aqui, nós somos a 

mesma coisa‟... então naquele dia eu tive a certeza absoluta de que as duas ideias já 

tinham se tornado realidade, ou seja, a educação já estava se tornando prioridade para as 

lideranças propositivas da comunidade, e a escola já tinha se tornado um centro de 

liderança articulado com as lideranças. Às vezes as coisas mais bonitas ocorrem em 

meio às desgraças, eu vi que não tinha sido nada em vão, tudo o que tinha sido feito, 

tinha sido construído, realmente, muita coisa. A partir desse dia, do velório da 

Leonarda, nós já começamos a pensar como faríamos pra mobilizar, porque o nosso 
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grande desafio: a gente tinha que sair com milhares de pessoas nas ruas, nós não 

podíamos sair com 200, 300 pessoas, porque o tiro sai pela culatra, aí eles iam dizer: „os 

caras não são de nada, não‟... e na primeira caminhada, vieram jornais de bairro, e dois 

deles colocaram 5 mil pessoas, e um colocou duas mil pessoas, eu não sei porque que 

tem gente que usa 2 mil pessoas... então na 1ª caminhada participaram 5 mil pessoas, 

depois de 2 meses e meio de trabalho, eu, João Miranda, Genésia, a Natalina, a Rose...  

a gente ia nas escolas, sentava, mostrava pra eles a importância de a gente estar se 

unindo pra ter mais tranquilidade, mais segurança pros alunos que estudavam nas nossas 

escolas, e foi difícil nas escolas, muito difícil, tinha escola que escutavam tudo o que a 

gente falava e depois de uma hora dizia: „olha, sinto muito, se vocês precisarem de outra 

coisa, vocês procurem a gente, mas pra isso não‟...  a nossa meta era que 3 escolas 

fechassem, porque daria bem, contando com os equipamentos da UNAS daria milhares 

de pessoas, só no Campos Salles, na época, tinha 1800 alunos... em dois meses e meio, 

conseguimos fechar Campos Salles, Gonzaguinha e Manuela Lacerda. Essas escoas, eu 

carrego no coração, porque se não fosse a participação dessas 3 escolas essa caminhada 

não teria ocorrido... Essa caminhada, pra comunidade de Heliópolis, foi fundamental, 

porque quebrou aquele medo imaginário que paralisava. Pelo menos durante um bom 

tempo... e agora a gente vê que aquele clima (de medo) quer voltar em determinados 

momentos, e a gente tenta segurar porque a gente sabe como é, se a coisa tomar conta 

de novo aqui, é tudo fechando à noite, quer dizer, a vida virando um inferno. E hoje a 

gente está sabendo que quem faz mais terrorismo pra fechar é a polícia, não são 

traficantes não... que faz o circo de mandar fechar, baixar porta, o bicho vai pegar, hoje 

está sendo a policia... não tenho dúvida, a gente tem um monte de testemunha, de gente 

que vê isso... então a maior contribuição do Campos Salles pra comunidade foi 

redimensionar esse medo, colocar ele no lugar dele... não aquela coisa do imaginário, 

que paralisa, que impede as pessoas de agir, e de dar a cara, e de se expressar.  

Dentro do Campos Salles, o aluno pegava uma cadeira e quebrava, todo mundo via, mas 

ninguém falava, qualquer coisa que alguém fazia, todo mundo via e ninguém falava, era 

a política do bandido, ninguém viu... ninguém viu porque também não é problema dele, 

a escola não é dele, não havia consciência disso... hoje, aqui, se alguém quebra uma 

cadeira, ninguém nem vai procurar, vem alguém aqui falar: „olha, Braz, quem fez foi 

fulano‟... e várias vezes aconteceu de vir a própria pessoa que fez, pela pressão de seus 
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colegas... quer dizer, isso é uma mudança de cultura, que às vezes a gente perde a 

dimensão.  

Hoje, eu acho que uma das grandes tarefas da Escola, das lideranças da comunidade, é 

libertar as pessoas desse medo que leva à inanição, que leva à paralisação. Porque muita 

gente ganha com isso... quem vive da ilegalidade, quem está extorquindo os outros, 

ganha com isso...  

A união das lideranças, a gente busca isso... por exemplo, tem uma entidade, lá 

embaixo, do Marcelo, toda atividade que tem aqui eu convido o Marcelo, „mas é pra 

participar Braz, mas e a UNAS?‟, e eu digo: „Marcelo, você não entendeu ainda, bicho? 

No que a gente pode estar junto, a gente tem que estar junto, agora quando nós não 

podemos estar juntos, vamos minimizar isso, tem muito mais coisas que nos une do que 

nos desune... se as lideranças de Heliópolis não se unirem, o povo vai ser usado.‟ E eu 

vejo o uso das pessoas de Heliópolis, gente que se coloca como se fosse o defensor, o 

protetor, mas tá usando, pra ter poder, diante dos políticos, pra ter poder pra captar 

recursos... até uma construção que o governo faz, de casas populares, tem gente que 

ganha com isso. E as lideranças que não querem romper com isso, elas estão fazendo 

muito mais mal pra Heliópolis do que bem... e Heliópolis tem uma coisa muito bonita 

que, apesar de todos os problemas, que é a solidariedade, o outro existe... a coisa mais 

bonita de Heliópolis, que eu vejo, é por exemplo, o gay de Heliópolis, ele não tem 

problema em ser gay em Heliópolis... o Gerô, no início, quando nós chegamos aqui, eu 

conheci o Gerô, ele espontâneo, como gay, aqui dentro... aí um dia, eu e a Rosemeyre, 

que era a coordenadora pedagógica, nós tínhamos ido à uma reunião, e ficamos lá umas 

4 horas, saímos de lá, e a gente estava vindo de ônibus, na D.Pedro, e de repente entra 

um homem, macho, era o Gerô... aí eu falei pra Rose: „é o Gerô, não é?‟... „não, não é o 

Gerô, não‟... aí quando ele passou a catraca eu arrisquei: „oi Gerô‟, ele falou (com a voz 

grossa): „oi Braz, tudo bem?‟ descemos ali, na Rua da Mina, eu, a Rose e o Gerô, ele 

botou o pé na Rua da Mina, soltou a franga, êêê!, virou mulher... então isso é o bonito 

de Heliópolis, a solidariedade... Heliópolis pra mim, quando eu estou muito acabado, 

muito desanimado, eu dou uma volta em Heliópolis, de repente eu escuto essas 

musiquinhas nordestinas,   de repente eu me sinto inteiro de novo... tem muita coisa 

bonita aqui em Heliópolis... as lideranças têm que se unir, primeiramente, em defesa 

dessas coisas, e a partir daí deixar de ser mesquinhas e entender que tem espaço pra 

todo mundo, tem tanta coisa pra fazer em Heliópolis... nós estamos no início, hoje o 
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sonho de muitas pessoas é transformar isso numa escola, e Heliópolis ser uma escola é 

as pessoas poderem aprender em qualquer lugar, e com todo mundo... com todos, e o 

mais importante, é libertar também o educador que está dentro dele... essas lideranças 

que não se unem estão dando poder, na verdade, a políticos safados que só veem em 

Heliópolis uma possibilidade de voto e nada mais. Hoje todo mundo quer se ligar à 

Heliópolis, eu acho que isso é também uma coisa do imaginário, mas deve ter algum 

sentido pra eles... e se as lideranças começarem a se unir, começarem a se preocupar 

com uma cultura da paz, se começarem a entender que o outro existe, eu acho que a 

gente vai caminhar... isso leva anos, e eu acho que a gente vai ter que se transformar em 

leões pra mexer com isso... eu já quis escrever alguns artigos no jornal da UNAS... mas 

mexer exatamente com isso exige uma mudança de comportamento nossa também... a 

gente tem que caminhar pra isso, ou então a gente vai sempre depender dos outros e a 

autonomia tão desejada a gente não vai construir.  

(...) o que levou à essa solidariedade, à essa união, foi enfrentar um inimigo em comum: 

que era o grileiro... quer dizer, a pessoa compra um pedaço de terra, vem pra cá pra 

fugir do aluguel,  e aparece um cara dizendo que pra ficar tem que  pagar tanto, e etc. e 

tal, e aí ficou toda a luta das pessoas: moradia, moradia, moradia... não tinha mais nada, 

só moradia... hoje continua a moradia, porque ninguém é dono de nenhum terreno aqui, 

então moradia é um problema sério aqui... hoje eu percebo, pelo menos por parte da 

UNAS, uma preocupação muito grande com a Saúde, que eu partilho, inclusive o tema 

da mostra cultural do campos Salles neste ano é saúde... agora, as comunidades, em 

geral, elas se unem quando tem problema... aí conseguiu rua asfaltada, encanamento, 

moradia, tratamento de saúde, quando eles não têm pelo que brigar, geralmente há uma 

acomodação geral... eu acho que o que vai impedir isso de acontecer em Heliópolis é, 

isso é um motivo muito grande de reflexão minha e da Arlete, eu acho que o que vai 

impedir é a questão de transformar Heliópolis numlocal onde as pessoas aprendam 

continuamente com o outro, e aprendam antes de tudo a buscar uma transformação 

social com base na democracia, na justiça, na autonomia, na responsabilidade e na 

solidariedade. Eu vejo que essa questão de entender que quem aprende, aprende 

continuamente, não tem parada, isso é o que garante a questão humana, a questão de 

potencializar os valores, e de outro lado de ir eliminando, deixando de lado aquelas 

coisas que estão atrapalhando a vida das pessoas. E toda a minha luta hoje é para que as 

pessoas sintam prazer em aprender, e antes de tudo, que elas aprendam a conviver, essa 
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é a principal aprendizagem.  O nosso sonho é que as escolas de Heliópolis, porque como 

é que vai ser um bairro educador sem escola? ... se as escolas de Heliópolis, Campos 

Salles, Manuela, Ataliba, Gonzaguinha, todas as escolas, são umas 30 escolas que 

atendem crianças aqui de Heliópolis, mas se pelo menos essas mais próximas, 

começarem a fazer o trabalho que a escola realmente deve fazer, que é levar o aluno a 

exercer a sua cidadania, todos os dias, desde já, eu não tenho dúvida de que as pessoas 

vão também. A grande tarefa nossa é promover a mudança de comportamentos, eu 

tenho uma historinha muito interessante, de uma aluna nossa, eu não vou falar nome, 

mas se ela ouvir, se isso for, ela vai saber que eu estou falando dela, uma menina chata, 

chata... ela vê todos os problemas da escola, só que é o outro que tem que resolver, e o 

outro pra ela é o professor ou o diretor, nunca é ela, ela é a juíza, ela é a grande juíza... 

há uns dois meses ela foi na minha sala e falou assim: „Braz, teve uma briga, e se 

envolveram umas 6 pessoas‟... eu falei „não, nós temos condições de resolver isso, 

porque o Braz é uma pessoa só, e tem mais de mil alunos aqui‟, então nós fizemos uma 

reunião, resolvemos o problema, está tudo certo... ela falou assim: „tem um aluno lá que 

pegou uma cadeira, bateu em mim e fez uma marca roxa, e eu mostrei pro meu pai lá 

em casa a marca e o meu pai ficou doido e disse eu vou tirar você dessa merda dessa 

escola, ela falou não, o senhor não vai me tirar, é minha escola, eu gosto da escola, e daí 

o pai falou pra ela, eu estou de desconhecendo‟ ... ela quebrou o modelo, ele não gosta 

da escola, deve falar mal de tudo e de todos daqui, a menina era influenciada por isso, e 

a menina está quebrando isso, e está quebrando isso na cabeça do pai dela. E vai 

quebrando na cabeça de muita gente... há poucos dias eu encontrei a mãe e o pai, lá 

perto do CCA Heliópolis, o pai quietinho, a mãe falou: Braz, eu quero ir lá conversar 

com você porque pépépé... eu falei „a fulana está ótima, se vocês não têm capacidade de 

reconhecer isso, vocês têm que fazer um exame de consciência, porque ela está ótima, é 

uma parceira lá, é muito importante a presença dela lá‟... „então você está lá na 2ª feira?‟ 

eu disse: „estou lá na 2ª feira‟... não veio aqui até hoje. E o pai, na hora eu lembrei: „ah, 

você já brigou comigo lá na frente da escola...‟ ele falou: „ô, Braz, desculpa...‟ foi a filha 

dele que fez isso, mudou o comportamento dela, passou a acreditar que ela tem 

capacidade de influenciar e está vivendo isso, e está ficando encantada com isso, está 

quebrando o modelão, lá, que paralisa tudo na casa dela. E eu falei: „escuta ela, viu? 

Tem uma porção de coisa que você pode aprender‟... essa é a mudança de 

comportamento... então os CCAs, as escolas, os CEIs, não estou falando só de UNAS, 
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de todas, se começar a encarar a criança como um ser integral, como um ser completo, 

como um ser competente pra decidir, não tem perigo de desumanizar, porque não vai 

desumanizar... eu estou pensando no europeu, que veio pra cá pra explorar,pra pegar as 

riquezas, e... os europeus, pra fazer o mal, usavam as crianças, e nós não usamos as 

crianças pra fazer o bem... agradavam as crianças, ficavam amigos delas, depois 

ficavam amigos dos pais, e exploravam os pais... e nós, educadores, temos a 

possibilidade de usar as crianças e fazer o inverso, nós não fazemos...porque muitas 

vezes nós nos aliamos aos pais pra arrebentar com o aluno. 

Tem uma coisa que é importante ficar pra memória: a Campos Salles é uma escola que 

foi para além de suas paredes, inclusive derrubando seus muros... quando eu cheguei 

aqui tinha um muro de alvenaria, acima do muro tinha uma estaca de ferro e três 

carreiras de arame... arame farpado... era assim a escola... a gente tirou o muro, me 

denunciaram, na guarda municipal e na diretoria regional, professor dizia que eu estava 

expondo a vida dos professores e dos alunos ao risco, só que a gente tirou e colocou um 

gradil, que dava pra ver tudo daqui... depois nós tiramos o gradil também, e teve uma 

visita do Gilberto Dimenstein e de um cara chamado Ian, um dos diretores do The 

Guardian que estava visitando São Paulo e queria ver uma escola de periferia, e numa 

região de periferia... o Gilberto ligou e disse: „ô Braz, eu posso levar o cara aí?‟... eu 

falei „é lógico que pode‟, andamos em Heliópolis, depois eles entraram aqui na escola, 

fomos numa sala e estava começando o projeto, e lá na sala os alunos falaram, os 

professores falaram, e na hora que nós íamos sair de lá um aluno falou: „espera, tem os 

princípios‟.. daí o Gilberto já ficou... aí os meninos falaram dos princípios, o que ele 

entendiam pelos princípios e tal, e aí quando saímos aqui eu falei: „Gilberto, você está 

vendo essa praça? Quando dá 7h30 da manhã, tem alunos drogados aí, do Campos 

Salles, de outras escolas, e tem gente que nem em escola está, e nessa praça já teve 

estupro, já teve assassinato, e os projetos que fazem pra essa praça são tão pontuais que 

não vira nada... e eu tenho uma ideia aqui, se fechasse essa rua, a Campos Salles e a 

EMEI incorporariam essa praça, como um espaço educacional, e a gente mudaria o 

perfil dos frequentadores, colocando brinquedos variados, equipamentos para exercício 

físico, porque aí o pai ia trazer o filho, o avô ia trazer o neto, o tio ia trazer o sobrinho‟... 

e ele disse: „você está com sorte, Braz, hoje eu e o Ian vamos falar lá com o Kassab, e 

eu vou colocar lá pra ele essa questão aí da praça e do fechamento da rua‟... e aí quando 

ele me encontrava ele dizia: „ e aí? Já recebeu alguma notícia lá da praça, eu estou 
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falando, toda 4ª feira, que eu encontro com ele, eu estou falando‟... e aí o Kassab veio 

visitar aqui, ele estava lá na UNAS, com vários secretários dele e tudo, e no final ele 

perguntou: „quem é o Braz?‟, ele falou: „eu tenho que ir lá na sua escola, senão o 

Gilberto Dimenstein vai me puxar a orelha‟... e aí ele veio aqui, com o secretário, 

perguntaram o que eu queria, eu expliquei o que eu queria e depois o Alexandre entrou, 

veio aqui uma vez como secretário, depois veio uma segunda vez... na terceira vez, a 

gente subiu aqui nessa sacada da EMEI, que fica no alto, e o Alexandre falou: „Braz, 

você sabe que aqui dá pra fazer uma coisa maior do que o que você está pensando? 

Então tenha paciência, e pede pro João Miranda ter paciência, porque eu vou fazer um 

mei de campo com o Kassab, e com o Serra, e vamos trazer pra cá a escola técnica, que 

é uma reivindicação de vocês há muito tempo‟... e ele foi embora, depois de 1 mês e 

meio, mais ou menos, numa 3ª feira à noite, ele ligou pra cá e disse: „Braz, nosso 

projeto sai!‟ ... e aqui, onde era uma praça que tinha assassinatos, estupros, uso de 

drogas... aqui atrás, onde tinha um setor da Regional do Ipiranga, que ficavam carros 

velhos, umas pessoas, a maior parte alcoólatras, aqui, de funcionário encostado, aqui era 

receptação de furto, de droga e tudo o mais, e virou tudo isso que nós temos aqui hoje, 

nós temos 6 escolas, o Baccarelli, que na medida que o tempo vai passando está se 

revelando um parceiro muito melhor do que aquilo que a gente imaginava, no início... 

tem lá o Centro Cultural, e tem uma coisa que é fundamental, que é um portão que dá 

direto para a comunidade, é o primeiro equipamento público da região de Heliópolis que 

tem um portão que dá direto para a comunidade, porque as duas escolas públicas, que a 

gente diz que é de Heliópolis, que são o Campos Salles, têm as costas pra Heliópolis, 

assim como o Gonzaguinha tem as costas pra Heliópolis. A frente é pra outro bairro, 

então esse equipamento aqui tem um portão direto para a comunidade, isso é uma coisa 

muito simbólica. E na transformação de Heliópolis para um Bairro Educador, esse Polo 

educacional, esse Centro de Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis, que é o 

nome oficial, é um dos maiores passos que essa comunidade deu, nessa luta pra 

transformar Heliópolis numa comunidade educadora, num Bairro Educador.  

No ano de 1999, foi o último toque de recolher em Heliópolis que atingiu Heliópolis 

inteiro. A única escola da região que não fechava, à noite, era a Campos Salles. Aí, 

numa 4ª feira, alguns alunos queriam ir embora mais cedo, e começou um tumulto, 

aquela pressão, e teve uma professora que embarcou na coisa... e eu, percebendo que ia 

coisa ia se espalhar, que a pressão ia ser grande e essa escola ia fechar, era o que a mídia 
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toda estava querendo, estavam só esperando fechar aqui à noite, pra no outro dia 

estampar nos jornais que „a última escola de Heliópolis se submeteu ao poder do 

tráfico‟... então não podia parar, era o que toda a mídia, a imprensa estava querendo... e 

eu percebendo que ia acontecer, eu pedi rapidamente pra tdos os alunos descerem para o 

pátio... desceram mais de 400 alunos, na época eram todas as salas cheias, à noite, e não 

tinha microfone, eu tinha um banquinho, eu colocava lá no retângulo, o pátio era 

retangular... eu subia...e eu falei por 50 minutos, eu falei tudo, não pensei em nenhuma 

consequência, e terminei dizendo: „portanto, em respeito ao projeto da escola, em 

respeito à nossa história, vocês vão subir e a aula aqui vai ser normal, porque quem 

manda aqui somos nós, eu e vocês, não são os traficantes, não. Pode subir!‟.... subiram, 

normal, e eu entrei na sala, sentei, e sabe quando você sente um oco, um vazio, que 

parece que tudo acaba? E eu pensava, „gente, com que cara eu venho pra cá amanhã, 

acabou tudo‟....  neste momento chegaram seis alunos na minha sala, cumprimentaram e 

falaram: „Braz, quando você começou a falar, nós paramos a nossa reunião, porque 

esses alunos eram do grêmio, eram do curso regular, não eram do EJA, e eles se 

reuniam duas vezes por semana, à noite, em média 35 alunos no grêmio... „então quando 

você começou a falar, paramos a nossa reunião e fomos lá, te ouvir... quando voltamos 

escolheram nós 6 pra falar com você... a gente veio aqui dizer pra você que você pode ir 

embora,sereno e tranquilo, porque o projeto da nossa escola não vai morrer, porque nós 

não vamos  deixar‟.... quando o José Orlei falou isso, a vida voltou plena, e logo deu o 

sinal das 23 horas, peguei a perua e fui embora pra casa, sereno e tranquilo... então 

naquele dia eu aprendi uma das coisas mais significativas da minha vida, ninguém é 

líder em todo momento, a liderança é situacional, dentro de uma escola, uma hora o 

líder é o professor, outra hora é o aluno, outra hora é o próprio diretor, uma hora é a 

coordenadora pedagógica, uma hora é o pai... o líder é aquele que mantém a esperança 

do grupo, e naquele dia o líder do Campos Salles, o meu líder, foi um aluno de 13 anos 

de idade, José Orlei, que hoje é homem, tá aí, e está presente numa matéria de história 

em quadrinhos, que virou revista... eu lá dando aula de karatê, o José Orlei do lado, eu 

entregando a chave da escola pros pais do José Orlei, que ele é que ia usar, que ele era o 

presidente do grêmio da escola.  

Chegaram na minha sala dois, ou três alunos, mais os irmão deles, e naquela época a 

gente tinha uns 12 conjuntos de chave da escola, distribuídos por aí: a igreja católica 

tinha, seitas protestantes tinham, o presidente do conselho da escola tinha, a UNAS 
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tinha, tinha umas 12 chaves, o único cuidado era eles não chocarem as atividades entre 

eles... e os alunos sabiam disso, eles eram do grêmio, e eles eram os meus parceiros 

preferenciais, um dia eles entraram lá, e qual era a solicitação? Uma chave, pra lês 

também... os outros têm, eles não têm?... e aí eu disse: „vocês estão doidos, se eu dou a 

chave na mão de vocês, acontece alguma coisa, e alguém denunciar, eu perco até meu 

cargo, porque eu não posso dar a chave nem pros adultos, impossível‟.... daí eles saíra, e 

eu pensei: „gente, que mundo injusto, eles merecem mais que todo esse povo que tá aí, e 

eu não posso dar a chave pra eles por quê?‟... daí eu chamei eles de volta, eu falei: „vem 

cá, se eu der a chave pra vocês, vocês encontrariam aí entre vocês um pai, uma mãe, que 

assuma que a chave foi entregue pra eles?‟ e o próprio José Orlei: „meu pai e minha 

mãe!‟... aí eu fui lá na casa deles, fui lá, expliquei a história, e os pais falaram: „tudo 

bem Braz, pode dar a chave‟... aí eu dei a chave... só que na historinha pra revista, não 

foi assim que contaram... agora, eram uns meninos que você podia confiar, por isso era 

injusto não dar a chave pra eles... hoje em dia é outro mecanismo... com a questão do 

Polo, aquela demanda que tinha em cima da escola aliviou, hoje ninguém de fora tem a 

chave, mas se combinar... por exemplo, os chilenos vieram aqui, dormiam aqui 100 

pessoas, aqui dentro... isso também não pode, se some uma coisa aqui eu to perdido... 

A história das paredes, se vc for pedir a autorização... a chave que eu dei pra esses 

meninos foi a coisa mais acertada que eu fiz, formaram um grupo de teatro, o professor 

Orlando se envolveu, ganharam um prêmio... a retirada das paredes físicas... não são 

bem elas o problema... o problema são as paredes mentais, que estão dentro das cabeças 

das pessoas... mas a gente  chegou à conclusão que se a gente não mexer nas físicas, a 

pessoa acaba não tendo uma situação que favorece a quebra das paredes mentais... a 

retirada das paredes colocou aqui, tanto para o aluno, quanto para o professor, que pra 

permanecer nessa escola você tem que se abrir para o trabalho em equipe, só que o 

trabalho em equipe, ao mesmo tempo que é o ponto forte, é também o ponto fraco do 

projeto... é o ponto forte porque é uma das competências que todo mundo tem que 

desenvolver, pra conseguir ser feliz nessa sociedade, quem não trabalha em equipe não 

consegue nem manter namoro, quanto mais casamento, então trabalhar em equipe é 

fundamental, não consegue manter emprego, por exemplo, as pessoas que trabalham 

aqui, externamente, na limpeza, aquele que é muito fofoqueiro, que não sabe compor 

com o seu colega, ele cria tanto problema, que mandam embora, então o ponto forte é o 

trabalho em equipe porque é uma competência que as pessoas têm que desenvolver, e 
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não há mais na nossa sociedade como ser feliz isolado, sem viver articulado, sem viver 

com o outro, se organizando e produzindo com o outro... e é o ponto fraco porque nós 

vivemos numa sociedade capitalista, que prima pelo individualismo, o que nos é 

colocado é que a gente nasceu e tem que se virar, se você não se vira, você é 

incompetente, não é culpa da sociedade, que favorece uns e não outros, é a pessoa que 

passa a ser  a culpada daquilo que ela é...quebrar com essa coisa do individualismo é 

muito difícil, dentro do sistema capitalista... e tem momento que a gente se perde um 

pouco... será que é o trabalho em grupo? Quebrar as paredes levou a gente a ter um 

grupo de cerca de 100 alunos dentro de um salão, onde eles passam a maior parte do 

tempo, e ao formar os grupos a gente acabou por nivelar a escola por baixo, o critério 

que predomina na formação do grupo é ter um aluno esperto, um mais ou menos, um 

razoável, outro com dificuldade, outro com muita dificuldade, e a gente vem falando pra 

eles serem solidários, não deixar ninguém para trás... nós estamos transferindo pro 

aluno uma dificuldade que nem nós, adultos, estamos conseguindo... que nem o 

professor está conseguindo... e a gente está descontente com certas reações dos alunos, 

principalmente de 7ª e 8ª, e a gente começou a pensar onde está o problema, o que está 

acontecendo aqui? E a gente descobriu isso, por exemplo, nós temos uma aluna na 5ª 

série, que tem um potencial... e tinha um menino na escola que ninguém queria ficar 

junto com ele no grupo... ela aceitou o menino no grupo dela, e ela vinha me contar 

coisas, contente, dele, do sucesso, que estava conseguindo, da mudança... essa menina, 

um dia, no intervalo, ela chegava perto de mim, dando volta, e eu vi e depois que deu o 

sinal eu chamei: „que foi que você queria falar?‟... ela falou: „sabe que é, Braz, eu estava 

com vergonha de falar porque você vai ficar triste comigo... olha, ele não tem jeito 

mesmo, não.‟... nós jogamos isso nas costas dela, caiu-se num relativismo, tanto faz 

como tanto fez, fazer certo, copiar... na hora que a pessoa é cobrada, o problema é o 

grupo, o problema é osalão, que é muito grande, etc e tal... e a gente, graças a Deus, já 

encontrou o que vamos fazer no ano que vem pra solucionar esse problema, então a 

partir do início do ano que vem (2013), o aluno vai ter o poder de definir, de uma certa 

forma,   assumindo a sua responsabilidade e a sua autonomia, o grupo dele, é uma 

coisinha mínima que vai mudar toda a arquitetura e a engenharia do projeto... no início 

de fevereiro eles vão receber o 1º roteiro, o grupo terminou o roteiro, o professor vai dar 

o ok, se ele fez o roteiro e aprendeu, se ele copiou... então o aluno que fez e aprendeu 

vai receber o próximo, e vai estar junto com aqueles que também vão fazer o próximo, e 
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o outro vai continuar naquele roteiro... a gente espera que de agora pra frente a gente 

resolva o problema da autonomia e da responsabilidade, do jeito que nós formávamos o 

grupo ficou muito cômodo para o aluno, e os alunos bons começaram a ser puxados pra 

trás, por isso nivelávamos por baixo... e na vida não é assim... vai responsabilizar 

porque nós vamos ter, no mesmo salão, aluno no roteiro 10, aluno no roteiro 8, aluno no 

roteiro 5... quando vierem questionar, olha „tem gente no roteiro 10, tem gente no 

roteiro 5... pai, o teu filho tem um ritmo, eles vão ter que encontrar um ritmo... se 

quiserem ficar no mesmo grupo, que eles se ajudem... o nosso sonho era que esse grupo 

fosse para além da sala de aula, no início, quando tínhamos ainda as paredes, tinha um 

ou outro grupo que se reunia em casa... agora tem gente que não quer... tem aluno que 

deixa o livro em casa pra não ter qu trabalhar... só que tem só aquele livro, ele que ficou 

na guarda do livro, aí ele prejudica a vida do outro... aí o aluno que quer fica revoltado... 

a gente acabou com essa história... como se ser solidário fosse uma coisa espontânea... é 

uma coisinha desse tamainho, mas que vai mexer com tudo... e a gente descobriu que o 

nosso aluno não sabe onde está e pra onde está indo... o processo de avaliação, porque o 

aluno que entra nesse processo, a recompensa dele é aprender mais, não é nota... e sem 

querer a gente vai estourar com a seriação... se eu fosse pedir autorização pra tirar as 

paredes eu nunca iria tirar as paredes... é a mesma coisa... como é que eu vou fazer pra 

fazer a Prova São Paulo, se é por séries? Como eu vou fazer a Prova Brasil, se é por 

séries determinadas? O problema é o seguinte: tem muito brasileiro que está 

desesperançoso, mas no Brasil estão acontecendo coisas fabulosas, que a gente pára e 

com muito cuidado percebe, com tempo... o Brasil viveu aí, até 85, numa ditadura 

militar... esses modelos que estão aí, que determinam a nossa vida, estão com os dias 

contados, não tem mais jeito, a escola não tem mais jeito, ou a escola muda, ou não tem 

jeito, é impossível que esse sistema possa ter a mesma força, no bojo dele já estão todas 

as contradições dele, de 85 pra cá, são 27 anos... historicamente é um tempo curto, está 

sendo gestada alguma coisa que vai derrubar isso que está consolidado, cristalizado. 

Não tem como, mais... por exemplo, o José Pacheco, quando fala hoje: „pra que 

Diretoria Regional? Pra que Ministério?‟... eu entendo perfeitamente o que o José 

Pacheco está falando, porque eles existem pra sustentar esse sistema que está aí, não 

está funcionando... se eles deixarem de existir, vai vir a força local, e essa força local 

vai se encontrar, e vai ter política pública de verdade. E fazer revolução... as revoluções 

verdadeiras não são aquela que têm armas, não... eu acho que tem um monte de 
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experiências, eu fui pra Salvador esses dias, e lá tem gente que tem coragem, que está 

labutando lá no local de trabalho dele... agora eu não acredito na luta equivocada, que 

luta por democracia e defende o sistema do jeito que está aí, e o diretor vira um 

burocrata e pra adquirir poder ele vai lá mexer com as leis, ele só vai fazer isso, tem 

tanta gente que gosta de fazer isso, não precisa ser diretor pra fazer isso... o modelo de 

diretor... quando você chega na escola pra ser diretor vem um monte de gente, com uma 

camisa de força construída historicamente, pra vestir ela em você... e você, pra ter 

autonomia, de alguma forma, você tem que estar sempre se esquivando dessa camisa de 

força... é estranho isso... você está fazendo uma coisa e de repente você vai fazer uma 

outra coisa, totalmente diferente, e aí você percebe o peso dessa história, rançosa, que 

não leva em consideração o ser humano, e querem te encaixar dentro de um cargo que 

mata a pessoa... como professor é a mesma coisa, é a mesma briga pela autonomia, pra 

que você exista, pra que você seja sujeito, é a mesma briga. O meu drama foi deixar de 

ser professor pra virar diretor, porque eu nunca tinha sido, e o que eu tinha como 

referência era negativo, porque eu pensava: „coitado do diretor‟... eu conhecia os meus 

amigos, professores, eu conhecia os meus alunos... sabe quem é o diretor, do ponto de 

vista do sistema? É o palhaço do sistema...o palhaço no mau sentido... a coisa que mais 

me irrita é assim: „a responsabilidade é do diretor‟, como se o aluno não tivesse 

responsabilidade, como se o pai não tivesse responsabilidade, como se o professor não 

tivesse... tem gente da DRE que liga aqui, ligava, agora não faz mais, que só falava se 

fosse como diretor... hoje ninguém mais quer falar comigo... agora, fui eu quem impôs 

isso, descobriram aos pucos, viram que a gente tem história, e aceitaram de tratar 

diretamente com a Rose... teve uma vez, aqui, que ligaram da DRE, só falariam com o 

diretor, eu não sabia da informação, nem entendo daquilo, quem fazia era outro, por que 

que a pessoa tem que falar como diretor? E eu me lembro da pessoa me falando o que 

que era, pra que eu falasse... eu falei: „mas nunca mais vai acontecer isso‟... aqui todo 

mundo é sujeito, e todo mundo tem responsabilidade, aqui nós estamos trabalhando para 

um outro tipo de escola, trabalhando né?, porque ainda não é, mas já caminhamos 

bastante. O meu drama foi porque eu era um professor que gostava de ser professor, 

com todos os problemas, eu gostava... porque eu tinha uma relação com o aluno que era 

muito gratificante, eu sou uma pessoa muito dura e muito brincalhona, e isso dá muito 

certo com aluno, na hora que eles entendem isso nasce um respeito muito grande, e na 

hora que você fica bravo com ele, ele não leva a sério porque sabe que você vai brincar 
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depois... era muito legal... na escola que eu fique 15 anos, da Prefeitura, a diretora me 

dava a chave, e eu ia pra escola de final de semana e eu levava de 600 a 700 alunos, que 

era a quantidade de alunos que eu tinha, que a disciplina que eu dava era pouca, e eu 

levava esses alunos, eu aplicava técnicas de psicodrama, e num dia a escola era a 

cidade, tinha os seguranças, os caras dos bares, virava uma cidade, e nós panfletávamos 

em toda a escola, e quando terminava a atividade, em 30 minutos a escola ficava do 

jeitinho que nós tínhamos encontrado... e eu tinha comissão pra tudo, eu formava 

comissão, foi aí que eu comecei a perceber que eu conseguia muito mais coisas com os 

alunos do que com os meus amigos, professores. Então como é que eu vou largar essa 

relação? O que eu vou fazer sem isso? Porque isso era o sentido... eu era um professo 

que as férias de final de ano me cansavam, eu ficava todo curioso pra entrar nas salas 

que eu ia dar aula durante o ano, tinha aquela coisa do encontro, da curiosidade... como 

eu vou ser diretor? Eu fui ser diretor por causa da Arlete, se nãofosse ela eu não tinha 

feito nem pedagogia, porque pra mim o barato era ficar dentro da sala de aula, era fazer 

essas coisas que eu fazia lá, com os meus alunos... eu dei aula de tanta coisa... de 

Estudos Sociais, de Educação Moral e Cívica, OSPB, Geografia, História, Filosofia... o 

que predominou foi História... como é que eu me tornei diretor? A Arlete, um dia, a 

gente morava aqui no Jardim Patente, falou: „por que você não faz pedagogia?‟... eu 

falei: „você tá doida, eu não quero sair da sala de aula?‟ porque era uma relação legal, 

eu atingia muito os pais também, através dos alunos... aí acabei resolvendo e fiz... logo 

que eu fiz saiu um concurso, aí eu passei em 18º lugar na prova, e eu podia 

escolher,porque na época ainda era um pouco panela... e eu me lembro que numa noite, 

a gente tinha feito uma lista, eu e a Arlete, de escolas, eram 14 escolas, e a 1ª era a 

Campos Salles,por aqueles motivos que eu falei, eu rolava na cama de lá pra cá, pensava 

nos alunos, nessa coisa que eu tava viciado... e a Arlete falou: „se você for escolher 

escola por causa de mim você esqueça‟... nossa, eu virei pro lado, dormi, tranquilo, aí 

chegou o dia e eu fui, e escolhi aqui, e você já sabe o que eu senti nas duas primeiras 

horas...   

 

Antônia Cleide Alves 

Presidente da UNAS 

49 anos 

Entrevista realizada no dia 09/08/2012 
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Meu nome é Antônia Cleide Alves, eu tenho 49 anos, minha mãe, que hoje é 

aposentada, foi faxineira a vida dela toda, meu pai foi vendedor ambulante.   

A gente saiu do nordeste em 1970, por causa de briga de terra.  Nós fomos embora pro 

Mato Grosso,   porque meu pai tinha uma irmã lá e ela dizia que lá tinha „botija de 

ouro‟... e aí a gente chegou lá, não tinha botija nenhuma. Tinha muita pobreza, nós 

fomos parar  numa fazenda, aí o dinheiro acabou, a gente não tinha como voltar, e a 

vergonha: como que a gente ia voltar pra cidade se a gente saiu de lá quase corrido? A 

gente não tinha pra onde voltar... e aí a gente conseguiu o dinheiro da passagem e veio 

embora pra São Paulo. Chegamos aqui no início de 1971. Aqui não, na favela da Vila 

Prudente. A gente ficou lá menos de um ano, onde a gente morava a prefeitura foi fazer 

uma alça, que é essa alça aqui da Vila Prudente, e a minha família veio com outras 120 

famílias pra cá. Era o sonho que a gente tinha, da casa própria... porque eles falaram 

assim: “vocês vão ficar lá num alojamento provisório, a prefeitura está construindo 

casas pra vocês...” Então a gente saiu de lá com toda alegria do mundo... E quando nós 

viemos pra cá aqui era um local que não tinha escolas perto, era só um matagal... A 

prefeitura montou o que eles chamavam de alojamento provisório, que eram casas, uma 

grudada na outra, o banheiro era coletivo. Foi um período que se pensava em retirar os 

pobres do centro,  aqui começou já a ficar centro... ficou uma área extremamente 

valorizada... a gente teve a primeira ação de despejo aqui dentro... e foi o primeiro local 

que conseguiu reverter essa ação de despejo. A gente teve coragem de fazer a prefeitura 

comprar essa área, era um shopping center que estava desenhado lá... isso há 25 anos, e 

a gente conseguiu barrar um shopping center, imagina? E a gente não imaginava que, 

trinta anos depois, ia ficar  um terminal e um metrô do lado...  

Pensando no que eu tenho de conquista, na minha vida, sempre houve essa vontade de 

mudar essa realidade. Eu não achava justo eu morar em Heliópolis, eu morar em 

barraco... essa  raiva que eu tinha naquele momento eu consegui centrar nessa questão 

que é lutar pela melhoria da vida das pessoas.  Eu me recordo que quando eu entrei na 

luta por moradia, na luta de ter uma casa, foi numa assembleia em 1982 e, eu não 

lembro tudo o que falavam na assembleia, mas   eu lembro que ficou uma coisa na 

minha cabeça, falaram assim: “quem quer casa, acompanhe a gente, que nós vamos lutar 

juntos”. E eu, com dezesseis anos na época, eu pensei: “bom, é com eles que eu vou me 

juntar, porque eu quero a minha casa, eu não quero morar em barraco...” 
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Essa área, nos anos 80,  era do INSS... só que a gente não sabia. Era uma área que 

estava vazia, imagina... um milhão de metros quadrados, vazios, com uma grande crise, 

desemprego... pra gente, que morava em favela, pra procurar um emprego, não podia 

dar o endereço daqui... porque se você desse o endereço daqui você não era contratado... 

não era velado, como é hoje, o preconceito...  

A gente teve a necessidade de fundar a UNAS porque enquanto comissão de moradores 

já não queriam mais aceitar a gente como representatividade aqui dentro da 

comunidade.  Isto foi tão forte que a gente foi buscar os primeiros projetos na prefeitura, 

quer dizer, nós moradores acreditamos que nós somos capazes de fazer a gestão de 

projetos junto à prefeitura. Nessa vontade, imagine, favelados, se a gente olhar a nossa 

comunidade, naquele período, a gente tinha muita gente analfabeta, nós conseguimos 

que todos os prefeitos viessem aqui, fizessem algum tipo de intervenção, todos tiveram 

uma participação aqui... que é essa vontade que a gente sempre teve do poder público 

estar presente, estar fazendo o papel dele.  

Olhando pelo lado das mulheres, no início as mulheres ficavam em casa... depois surgiu 

a necessidade das mulheres complementarem a renda de casa,  então elas vão para o 

mercado de trabalho... elas indo pro mercado de trabalho, as crianças ficam sozinhas. Aí 

que a gente entra, a UNAS sempre vai buscar projetos, vai buscar ação, a partir da 

necessidade. Acho que esse é um diferencial da UNAS. Hoje, por exemplo, com o 

Projeto Memórias, há a construção dessa identidade. Eu estou trazendo a história da 

UNAS e a minha porque eu me misturo muito... eu não consigo separar... A Rafaela por 

exemplo reclama até hoje: eu não consegui ir nas festas dela, quando eu conseguia ir ela 

já tinha dançado, ela trazia e chorava... ela falava: “mãe, aquele dia eu estava dançando 

e esperando só você chegar... e eu olhava o tempo todo esperando você chegar...” e eu 

chegava realmente horas depois, eu não conseguia... 

Nós estamos numa área valiosíssima no Ipiranga [desenha e explica o mapa que faz de 

Heliópolis]. Minha preocupação é a especulação imobiliária, que não é uma coisa só de 

Heliópolis, e a questão da regularização fundiária, hoje é um problema aqui, porque não 

se regulariza, não vai regularizar, nunca, aqui...  hoje a prefeitura conseguiu regularizar 

uma área, a gleba K, o tamanho, ela conseguiu deixar o tamanho, mas a regularização 

pras pessoas  está cada vez mais longe.  

Eu comemoro o dia de Heliópolis a partir da primeira luta dos moradores... o dia da 

luta... por isso que a gente tem a Rua da Mina, como um local que é a sede da UNAS, 
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porque era lá que a gente sentava com todo mundo, todas as lideranças, todas as 

comissões de moradores, e a gente discutia o que estava acontecendo em cada local... 

Eu voltei a estudar primeiro porque eu queria contar a nossa história, escrever, tenho 

dificuldade para escrever... então eu escolhi psicologia porque é difícil, eu sou obrigada 

a ler e a escrever... e escutar, ouvir as pessoas. 

Uma coisa engraçada foi a eleição da Sociedade e Amigos (antiga associação de 

moradores), o João Prefeito é bem quisto por todo mundo, e eu já participava da luta por 

moradia, e a gente se reunia por núcleo, lá na Rua da Mina,  então tinha o Núcleo do 

Heliópolis, do Imperador, do Sacomã, eram doze núcleos ao todo...  a gente saía como 

representante do núcleo, e no núcleo tinha eu e tinha o João, que naquela época achava 

que se o prefeito estava lá, e na época o prefeito era o Mário Covas, então eu tenho que 

ficar bem com o prefeito pra poder vir melhoria pra comunidade. E eu achava o 

contrário, a gente queria trazer benefício, mas através da luta, a gente não queria só 

favores...  E houve uma eleição, foi „um pau danado‟, eu tinha dezoito anos quando 

concorri a primeira eleição aqui... com o apoio de todo mundo, foi a primeira vez que a 

gente fez um material, que tinha a fotografia de todo mundo... e nós íamos concorrer 

com o João... o João era fortíssimo... e a gente só ganhou do João porque naquele 

período votou a comunidade toda, não votou só [ o núcleo] Heliópolis. E eu virei 

presidente do local, a gente combinou com o João a entrega da chave [da associação], 

era só isso, não tinha mais nada pra entregar... e estava todo mundo em reunião 

[esperando] a entrega da chave, e resolvemos trocar a fechadura... porque quem 

garantiria que ele não tinha a chave? A geste estava trocando a fechadura, a chave no 

chão... quando terminamos a troca, o João levou a chave embora... imagine o escarcéu 

que foi... a gente tinha acabado de trocar a fechadura e ele não entregava a chave...  

Eu tenho muita dificuldade de falar de mim... estou trabalhando isso comigo... acabei 

percebendo, acho que o curso de psicologia me ajudou, que eu tenho muita dificuldade 

de contar de mim... eu contei a história, da UNAS, do mundo, do Brasil, e falei pouco 

de mim...  

Hoje está muito difícil... você pega o último censo, o que consideraram? „não, aqui não 

é Heliópolis não, aqui tem rede de água, de esgoto... ah aqui também não é mais, a 

quadra A não é mais‟... colocaram o córrego, o bolsão na Lagoa, onde tem muitas 

famílias juntas, eles contaram os locais onde não sofreram urbanização, onde não tem 

rede de água, de esgoto e pavimento. Na verdade fizeram um mapa dos bolsões de 
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miséria, pelo que eu estou entendendo... esses 180 mil, que eu estou falando, logo 

quando terminou o Censo, veio a TV Record e perguntou pra gente: „ o que vcs acham 

de ter subido de 120 mil para 180? Nós nem sabíamos... depois a gente viu o resultado 

e, a prefeitura já tem esses números, porque eles fizeram um cadastramento em 2005... 

Em 1986 tinha 5 mi famílias aqui, Heliópolis hoje está assim porque a gente vê o 

resultado do descaso do poder público, de deixar pra lá, de não querer resolver... a gente 

hoje, nos projetos da UNAS, atende 3500 famílias por dia, agora quantas famílias hoje 

tem no Heliópolis eu não sei, esse eu acho que é um problema, a gente tem que parar de 

não ter os números, isso é uma coisa que favorece até a miséria no local, você não ter os 

dados... todo o nosso planejamento estratégico, que nós estamos construindo, é pra 

gente ver esses dados... quantas escolas, realmente, a gente precisa que tenha, posto de 

saúde? A gente sabe que precisa, mas quantos realmente seriam? Pra ter isso a gente 

precisa ter a noção de quantas famílias... hoje está retalhado, vira uma colcha de retalhos 

que você tem que ficar montando, dá mais trabalho... 

Era o sonho que a gente tinha, da casa própria... eles disseram: “vocês vão ficar lá no 

alojamento provisório, mas a prefeitura está construindo casa pra vocês‟... então a gente 

saiu de lá com toda a alegria do mundo... e quando viemos pra cá... aqui era um local 

que não tinha escola perto, era só um matagal... o alojamento, que a Prefeitura montou, 

eram casas, uma grudada na outra, o banheiro, onde a gente tomava banho, era tudo 

coletivo, e a gente ficou nesse espaço... estamos até hoje... foi passando o tempo e eles 

começaram a oferecer casa em Guaianazes, foi um período em que eles queriam retirar 

as famílias pobres do centro, aqui começou a ficar centro, começou a ficar uma área 

valorizada. 

 

 

Manoel Otaviano da Silva 

Liderança Comunitária 

48 anos 

Entrevista realizada no dia 08/05/2012 

 

Eu me chamo Manoel Otaviano da Silva, tenho 48 anos,  e na UNAS eu sou diretor de 

Políticas Públicas. Eu sou do Piauí, de uma cidade chamada Alegrete, tem alegria até no 

nome, né? E eu saí do Piauí eu tinha quinze anos, depois eu andei esse país inteiro, em 
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86 eu vim pra São Paulo. Minha família... nós era em nove irmão, quatro homem e 

cinco mulher. Uma família que, no nordeste a seca assola, vocês viram agora, né? que a 

seca tá assolando, não é diferente... a cada quatro ou cinco anos... tem um ano bom... 

cinco, seis anos ruim, de seca... e a maioria dos nordestino, que nem eu, não era 

diferente, tinha o sonho de vencer na vida, só que eu fiz o contrário... os outros vem 

sempre pra São Paulo, eu fui pro Pará, eu tinha muita ilusão com o garimpo, fiquei um 

tempo no garimpo... que nem... eu acho que todo menino pobre da periferia, eu não era 

da periferia mas era do nordeste, tinha o sonho de ser rico... aí eu via todo mundo 

falando que no garimpo ficava rico, eu fui pra lá... eu digo: “vou pra lá que é o lugar de 

ficar rico.” E aí chegou uma hora que os garimpo tava fechando, eu resolvi vir pra São 

Paulo, que aqui já tava...  a maioria de minha família já tava aqui... aí tinha essa luta por 

essa questão da terra, que a habitação que o movimento tinha, a UNAS era uma 

comissão de morador, que com o longo do tempo, já na gestão do Jânio Quadros eles 

não aceitavam mais conversar com a comissão, aí foi que criou a UNAS. Nós tivemos 

várias conquistas, mas tem que conquistar ainda mais, por exemplo, a questão da 

habitação, ela é uma coisa que o brasileiro ainda não incorporou, como... a habitação é 

um direito...  

O que mais me dói é ver as pessoas ir lá no Movimento Sem Teto e dizer que ganha mil 

reais e paga seiscentos de aluguel... é injusto... então cada vez mais me dá força pra 

dizer: “eu tô junto com esse povo”... eu sei que eu sou apenas um instrumento... a gente, 

no ano passado, teve uma conquista muito grande, de 127 apartamentos, mas pra 

demanda, é muito pouco. Parece muito, mas é muito pouco. Muitas profissão que tinha 

no passado não tem hoje, não tem volta, e você tem que estar aprendendo as novas 

profissão. Pra você ter pelo menos chance de correr atrás de emprego. Há quinze anos 

atrás quem tinha uma faculdade aqui era um herói, quer dizer, e hoje a gente vê muitas 

pessoas com faculdade que tá ganhando uma miséria...  

A maioria do pessoal pergunta: “mas você não tem ouro? Você não ficou rico? “Não, 

mas também não fiquei pobre, porque pobre eu já era...” porque no garimpo, com toda a 

desgraça que tinha, era melhor do que aqui... e eu acho que tudo na vida é uma 

experiência... por exemplo... é uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. 

Eu acho que o progresso desse bairro é quando toda criança tiver escola de qualidade... 

então por exemplo teve muito avanço, as casas melhoraram, o grau de escolaridade 
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melhorou, mas poderia ter muito mais avanço se o pessoal gastasse com 

responsabilidade.  

Acho que uma das coisas que mais marcou a minha memória foi a gestão do Maluf. 

Porque era uma gestão truculenta, que a gente mais lutou. E no final da gestão Maluf a 

gente fez a primeira ocupação, que foi ali no anel viário do Sacomã, e eu fiquei lá 

quarenta e cinco dias, e foi onde teve a primeira conquista das casas. 

Tem três formas de luta, uma que é essa que é a que a gente tá fazendo hoje, que é mais 

pacífica, tentar negociar, né? união... outras coisas... Outra quando você vai pro 

enfrentamento, que você ocupa,  eu acho que os movimentos tão muito lento, tinha que 

ocupar mais, a mensagem é clara: quem não luta tá morto. Tem que lutar, e lutar 

sempre. Com objetivo claro: eu quero ter a minha casa então você tem que fazer a luta, 

seja ela ... tô falando da habitação mas em todas as outras áreas, você tem que ter um 

foco.  

 

Lázara de Faria Silva 

Moradora de Heliópolis há 33 anos 

Entrevista realizada no dia 12/05/2012 

Meu nome é Lázara de Faria Silva, 33 anos que eu moro aqui dentro da favela do 

Heliópolis... passei a infância, desde a idade de nove meses até... 24 anos, eu passei no 

Paraná. Três filhos eu tive lá no Paraná, e tive dois aqui em São Paulo. A gente mudava 

de uma fazenda pra outra, a gente gostava muito de brincar, e a gente quase nem tinha 

tempo, porque a gente que é pobre, a gente tem que trabalhar logo cedo, né? E a gente 

brincava só aos domingos, que a gente encontrava com as amiguinhas pra brincar... e 

depois que a gente ficou mocinha, logo já casei... já fui viver a luta de casada, sabe 

como é que é a vida de casada, é difícil... mudava pra cá, mudava pra lá, fui morar com 

sogra, com cunhada, com irmã, e depois a vida foi rolando até chegar aqui [ri]...  

Ah, eu queria muito aprender a ler e escrever... só que hoje eu não sei nada, até hoje... 

nós tinha que dar conta de levar comida na roça, fazer comida, limpar a casa, lavar 

roupa, eu carregava as coisas, água, que era longe a gente buscar água pra dentro de 

casa, lenha pra acender fogo, pra fazer comida... Ah vim morar em São Paulo porque a 

vida de lá era muito difícil, né? A gente chega aqui, não tinha casa pra morar, e a gente 

com três filhos, ninguém queria alugar casa pra gente... eu saí procurando casa, não 

achava casa pra alugar, aí eu vi que começaram a invadir aqui, né? aí eu fui, até naquela 
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época foi época de eleição, aí fui ter com um deputado pedir pra ele  se ele podia me 

ajudar, pra mim conseguir um... um lugar pra mim morar, senão eu tinha que voltar pro 

Paraná, mas lá não tinha lugar de eu morar também... ele me ajudou com a quantia de 

cinco... naquele tempo era cinco mil, né? mas não é cinco mil reais... hoje é cinco mil 

reais, né...  era cinco real...  ele me ajudou, então eu fiz ... me arrumei, comprei as 

madeiras, fiz um barraquinho ali... a turma foi interessando mais e foi ajudando um ao 

outro, e foi ajudando, nós formamos essa grande favela que tá hoje. Chegaram a 

derrubar barraco aqui,  que a área eles não queriam deixar, né? Eles vieram com 

cavalaria de polícia, policiamento, tudo, vieram derrubar os barracos... aí quando 

chegou no meu, que chegaram lá, aquele alvoroço de gente, multidão de gente 

derrubando barraco e acabando com tudo, eu tava até... não tinha nem água pra fazer um 

leite pro meu filho... tinha ido buscar, quando chegou... que eu tinha ido buscar lá na 

Santa Edwirges, quando eu cheguei com a água, que eu tava fazendo a mamadeira do 

menino, quando eu escutei pra cima, tava aquela bateção lá pra cima, gente gritando, 

chorando, que eu saio pra fora, já tavam chegando no meu barraco, já com a 

maquininha... quando ele pôs a maquininha, que imbicou a maquininha pra derrubar o 

meu barraco, eu juntei os três meninos que tava comigo e se joguei debaixo da 

maquininha... me joguei debaixo e falei: “olha, vocês passa por cima porque eu já não 

tenho mais aonde morar, e nem parente e nem ninguém eu tenho aqui, vocês mata 

porque assim eu paro de sofrer.”Aí eu não sei quem que acho o telefone do meu marido, 

onde ele trabalhava, que ele trabalhava lá na Cursino, aí ligaram pra ele falando pra ele 

que já tinham matado um e o outro já tava quase morto, tudo lá no Heliópolis, que até 

eu já tava largada lá no Heliópolis, já quase morta. Não, meu barraco, não chegaram a 

derrubar não, só derrubaram os das vizinhas, tudo lá derrubaram...  

Olha, quando eu trabalhava eu ganhava meu salário tudo, né? Agora, eu trabalhei muito 

sem registrar, então hoje eu não sou aposentada... então só que é aposentado é só o meu 

velho...  

Ah, a minha família é tudo pra mim... minha família é a minha vida, né? minha família 

me ajuda muito... meus filhos me ajudam muito... apesar que eles enchem um 

pouquinho de saco, mas... [ri] ajudam muito... [ri] porque outra coisa não pode ser 

melhor... porque dinheiro a gente tem e na mesma hora a gente acaba, né? e se você tem 

pouco, você tem que segurar pra poder se manter a vida...  
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Olha, a maior dificuldade da minha vida foi eu ficar doente, com esses problemas que 

eu tenho, então, é doença, né? que eu tenho a maior dificuldade... andar, não posso nem 

fazer uma... uma educação física, nem posso fazer nada porque eu tenho esses 

problemas, eu tô muito obesa, tenho problema muito de saúde... ai, eu tenho medo de 

ficar em cima de uma cama... se eu ficar na mão dos outros, se eu precisar da pessoa ta 

me cuidando de mim... isso eu tenho muito medo... eu quero que... se for pra eu ficar em 

cima de uma cama, eu peço a Deus que me tira logo...  

Medo de morrer eu não tenho... olha, muita gente fala muitas coisas aqui do Heliópolis, 

muitos têm até medo de vir pra aqui... mas eu acho que viver aqui é a mesma coisa de 

viver numa vila assim... mais avançada. Porque aqui não tem, pra mim graças a Deus, 

nunca foi ruim... pra mim toda a vida foi bom... desde a hora que eu entrei no meu 

barraquinho ruinzinho que era, tudo depois ficou caindo aos pedaços dele, quando eu 

vim pra cá ele já tava até caindo, já, meu barraquinho, mas graças a Deus pra mim foi 

bom. Inclusive até as escolas melhorou mais, tem a ETEC, tem essas outras aí... creche, 

melhorou bastante,  que não tinha creche pra gente deixar os filhos, e sendo assim meus 

filhos foi criado tudo dentro de casa, trancado... 

Ah, eu não sei a música que eu gosto muito [ri]... eu sempre gostava muito de cantar na 

igreja... assim essas coisas assim... mas música assim mesmo eu não... ah, mísica assim 

sertaneja, que eu sempre gostava, né? a gente quando morava no interior a gente ia 

muito em baile, aqueles pagode que tinha era... música sertaneja, assim... essas músicas 

de agora, que eles passam, não vale a pena, não, esse negócio de funk... essas músicas 

doidas aí... a gente... eu não gosto não...  

Ah, depois de uma vida tão difícil, assim, que a gente passou, a gente tem mais é que 

aplaudir, e mandar as coisas pra frente, né? sempre ajudando pra poder construir mais, 

né? Ainda tem muita gente ainda que não sabe o que que é o Heliópolis, mora aqui 

dentro e não sabe o que que é. Então eles precisavam conhecer mais, e ver mais as 

coisas que as pessoas faz aqui dentro.  

 

Genésia Ferreira da Silva Miranda 

55 anos 

Liderança Comunitária e Educadora Social 

Entrevista realizada no dia 17/08/2012 
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Meu nome é Genésia Ferreira da Silva Miranda, eu tenho 55 anos, tenho 3 filhos, 6 

netos. Eu nasci no Estado da Paraíba, cheguei aqui na comunidade no início dos anos 

80... viemos em busca de trabalho e fomos ficando aqui. 

Nesse mesmo local, aqui, onde moro, nós compramos um barraquinho... eu tinha o 

grande sonho de em São Paulo não pagar aluguel... pra mim foi uma surpresa, mesmo 

comprando o barraco, a gente tinha que fazer um contrato de aluguel com os grileiros... 

tinha que pagar todo mês, todos os moradores pagavam... era obrigado a pagar para 

morar... se não pagasse eles tiravam as famílias, judiavam, então todos eram 

obrigados...  e esses moradores que estavam aqui me falaram de um advogado, que eu 

não conheço, que veio aqui fazer a defesa de uma família e eles [os grileiros] pegaram 

esse advogado e quase mataram ele... ficou em coma, muito tempo, no Hospital 

Heliópolis... e eu me neguei a dar o documento. Eu falei: “olha, eu não vou fazer”... eles 

me deram um prazo de 24 horas. A partir daí eu passei a ter muitos problemas, porque 

realmente eles vieram nos expulsar, vieram à noite, tocar fogo no meu barraco, comigo 

e as crianças dentro. Eu consegui realmente fazer muito barulho, como se tivesse muita 

gente aqui, até hoje eu não sei por que, naquele momento, eles desistiram.  No dia 

seguinte eu conversei com alguns moradores, pedindo ajuda, mas eles também tinham 

medo, eles falavam que eu estava me metendo em coisas muito graves, que iam me 

matar. Um dia o eu e o João estávamos aqui em frente de casa, apareceram dez homens, 

do nada, e pegaram a gente, e começaram a bater na gente muito forte. Eu fui procurar 

um grupo, aqui na região do Ipiranga, que organizava as lideranças de favelas. No início 

dos anos 80, essa questão da ditadura ainda estava muito forte, o sumiço de pessoas, de 

lideranças, de sindicalistas... e me aconselharam a sair. Mas eu não queria sair, eu falei: 

“olha, eu não quero sair... que diferença faz morrer aos poucos ou morrer lutando? Eu 

prefiro morrer lutando pelo direito de morar aqui nesse local.” Daí começamos uma 

longa conversa com a Pastoral de Favelas,  buscando apoio. A gente queria descobrir 

quem era o dono da terra, mas no dia a dia, internamente, os conflitos continuavam, por 

mais que a gente não quisesse, eles aconteciam, porque os grileiros vinham nos atacar... 

e os alvos eram eu e o João.  Era difícil, ele queria sair mas eu não queria, então, como 

chefe da família, ele se sentia obrigado a ficar. Eu tinha um cunhado que falava assim: 

“João, não brinca, tu sabe quem é ela... quando ela põe uma coisa na cabeça, não tem 

jeito... ela não vai sair, não adianta...” Eu era muito atrevida... na época eu era doidinha, 

eu era muito atrevida... e eu lutava, falava pros moradores... muitas vezes os homens, 
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maridos das mulheres, não gostavam que eu chegasse nas casas delas, porque eu ia... 

né? E eu me lembro que tinha um barraquinho onde vendia bebida, estava cheio de 

homem,  na hora que veio um grupo aqui nos agredir, esses homens correram e se 

esconderam...  eu fiquei com muita raiva... no outro dia eu fui lá no bar onde eles 

estavam e „quebrei o pau‟ com eles...  falei muita malcriação, chamei eles de covardes, 

disse: “vocês são homens pra bater em mulher, mas pra defender a causa da família de 

vocês... vocês não são homens...” Nossa, no dia seguinte eles vieram aqui, atrás do João, 

dizendo que eu faltei com o respeito com eles, que eu desafiei eles, que eu era muito 

atrevida, olha!...  E proibiram as mulheres de conversar comigo... mas não tinha jeito, 

porque eu ia até elas, a gente vinha aqui pro barraquinho aqui do lado, e a gente 

conversava, e aí teve um momento que eu falei pra elas: “agora o grande desafio vai ser 

a gente convencer os homens a vir junto com a gente, fortalecer essa luta... e eu tive que 

ganhar essa confiança dos homens, também, aos pouquinhos... com o tempo eu 

consegui e aí eles se uniram com a gente e vieram pra luta.  Comecei a fazer essa 

articulação com os moradores, para que a gente descobrisse quem era o dono dessas 

terras porque, uma coisa eu tinha certeza: isso aqui não era deles [dos grileiros]. Aí 

nessa época a gente conseguiu repassar esse um milhão de metros quadrados, mas o 

BNH entrou em falência e então o terreno foi repassado para a COHAB, e a gente nunca 

conseguiu o repasse dessa terra, para que a gente pague impostos, tudo direitinho, até 

hoje isso é o nosso sonho.  

Era aquele sentimento de ver o meu pai e a minha mãe trabalhando muito, muito, muito, 

muito... eu percebia que muitas vezes minha mãe deixava de se alimentar pra alimentar 

a gente... isto ficava tão forte dentro de mim que o desejo de estudar não existia. Mas eu 

tinha o desejo de trabalhar pra ajudar a minha mãe. Meu pai não deixava... e naquela 

época eu não entendia aquela proteção do meu pai... Com 14 anos eu realizei o desejo 

de trabalhar, fui trabalhar numa fábrica que abriu... isso lá em Pernambuco... uma 

fábrica de fósforo. Pra mim, a maior alegria da minha vida era quando eu recebia aquele 

pagamento num envelopezinho fechado, chegava em casa e entregava pra ela, pra minha 

mãe.   

Naquela época a gente se comunicava por carta, era pela escrita. Mas eu nunca colocava 

isso pra eles [as dificuldades encontradas em São Paulo]. Pelo contrário, eu escrevia que 

estava tudo bem. O meu pai era uma pessoa que protegia muito a família, os filhos... se 

ele soubesse de alguma coisa, mesmo sem condições, ele iria juntar a família toda pra 
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arrumar recursos pra vir buscar a gente.  Eles ficaram sabendo muito pouco do que 

aconteceu aqui. 

Hoje eu tenho a minha família, como dizem os antigos, a família de sangue, meus 

irmãos, meus filhos... e tenho uma família muito maior, que é essa família UNAS, as 

pessoas dessa entidade, dessa instituição... eu não sei se eu consigo viver sem essas duas 

famílias. Essas duas famílias pra mim são muito importantes.  

Quando o Joel nasceu ele teve um problema muito forte, um problema respiratório, e ele 

precisou ser internado. No terceiro dia de internação o médico me deu a notícia de que 

ele tinha 24 horas de vida, que ele ia morrer. E eu fiquei apavorada. E eu não aceitava 

isso. Eu falei: “olha, pra salvar o meu filho eu sou capaz de qualquer coisa”. E a gente 

conseguiu contratar uma ambulância pra tirar ele desse hospital e leva-lo para o 

Hospital Sabará, que era o hospital dos milionários de São Paulo. E eu peguei um 

cheque sem fundos do João,... e contratamos a ambulância. Os médicos falaram que ele 

não iria sobreviver, que tinha que ser uma ambulância muito bem equipada...  e o 

menino ficou no Hospital Sabará... só que eles não sabiam que a gente não tinha o 

dinheiro, e chegou o momento de pagar a primeira parte do Hospital e foi quando 

tivemos grandes problemas... o menino já estava melhor, e perceberam que o cheque era 

sem fundos... naquele tempo isso dava prisão, iam prender o João...  eu falei: “não tem 

problema, o João vai preso. O que importa é que meu filho está vivo. Ou eu ou ele, se 

quiser me prender também pode me prender, meu filho estando vivo é o que importa.” 

Aí houve uma campanha muito grande pra arrecadar fundos pra gente pagar a despesa 

do Hospital. Um advogado foi negociar com o diretor do hospital, depois a campanha 

foi pra Praça da Sé também, e o diretor do hospital estava lá, na missa, e ele falou: “é 

esse o problema?” , então ele se comoveu e esperou... e a campanha conseguiu arrecadar 

esse fundo e pagar a dívida do hospital. O Joel ficou oito dias nesse hospital, saiu bem... 

mas eu não me conformava com esse tipo de pobreza: entre o pobre e o rico, um tem 

direito a viver, o outro não tem. Eu fiz isso, e isso me marcou. Meu filho hoje tem 27 

anos... foi um presente muito grande que Deus me deu.  

O ser humano que apaga a sua história está condenado a repeti-la. Eu acho que é muito 

importante o Projeto Memórias, porque é a memória do povo da nossa comunidade de 

Heliópolis... e a nova geração vai conhecer [essa história].  
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Aqui em Heliópolis eu voltei a estudar e fiz até a 8
a
 série. Daí eu parei e me dediquei 

mais ao trabalho, mesmo, aqui dentro. Porque também era algo que eu percebi que ia 

me preencher.  

O futuro do Heliópolis, a cada dia, ou década, a gente percebe que está tendo grandes 

evoluções, boas... uma das maiores expectativas que nós temos, hoje, o que nos 

preocupa muito, é a qualidade da aprendizagem... é algo que ao longo dos anos 

favoreceu a exclusão... “fazer de qualquer jeito”... a gente ainda está nesse método 

tradicional, que não avança... essa nova geração que hoje está dentro da UNAS... esse 

projeto, são eles que vão dar continuidade... e a gente tem muitos desafios aí pela 

frente...  

 

 

D. Transcrição da entrevista com membros do grupo de formação (Arlete Persoli, 

Genésia Miranda, Antônia Cleide Alves), ocorrida em 17 de setembro de 2013. 

  

Marília: pelo que eu entendo, o Bairro Educador já estava acontecendo, a Genésia já 

falou disso, antes mesmo de mudar a missão [da UNAS]... 

Arlete:  Só não tinha o conceito elaborado, não é isso? Era uma coisa que acontecia, 

que se pensava, que se buscava, eu entendo assim, mas quando você não tem um 

conceito você não nomeia, e às vezes acontece muita coisa e você não nomeou, então 

você não tem aquilo lá elaborado. 

Genésia: na verdade, pensando direito, quando a gente pensou, na comissão de 

moradores, que a gente tinha um papel fundamental, e era uma coisa muito bem 

organizada na nossa cabeça...  a gente tinha algumas coisas muito claras: a moradia era 

o pilar, no momento, muito forte, mas quando a gente pensava na moradia a gente 

pensava na saúde, precisava discutir a educação, tanto que a gente tinha essa questão 

clara que quando começaram a fazer a ocupação aqui dentro nós preservamos [o 

terreno] a escola Gonzaguinha, fomos nós que fechamos aquele terreno pra preservar... 

a gente pensava no desenvolvimento humano, já. Nós brigamos com os grileiros, 

tomamos dos grileiros e preservamos pra escola. A EMEI [Cidade do Sol] foi um 

terreno que preservamos pra educação também, era nosso... então essa coisa do Bairro 

Educador... naquela época a gente já pensava em tudo isso, e não tinha o nome UNAS 

ainda, era Comissão de Moradores. A gente também tinha uma grande preocupação 

quando pensou nos CCAs, como polos educativos, por mais que a Secretaria de 
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Desenvolvimento viesse questionar, que a gente tinha que alimentar o menino, porque 

ele tinha fome, porque a miséria e a pobreza estavam muito próximas, a gente não se 

conformava... não era só isso que a gente queria... a gente queria que esse menino fosse 

alimentado com outros alimentos, que é o alimento do saber, da aprendizagem, a gente 

já tinha essa proposta, então tudo isso estava claro na nossa cabeça. Agora, como fazer? 

Depois que garantimos os espaços, que a gente pensou mais nas propostas de educação, 

não foi, Cleide? 

Marília: Você chega a falar disso naquela entrevista do projeto Memórias, Cleide, 

quando você fala do MOVA... 

Cleide: O MOVA é porque a gente tinha 40% de analfabetos aqui dentro, a gente abriu 

20 salas de alfabetização, na época da Erundina... 

Genésia: a unidade de saúde do Sacomã também foi um terreno que nós preservamos, 

pra fazer posto de saúde, a Comissão de moradores que preservou... 

Cleide: e a gente falava pra prefeitura ter um projeto global, isso a gente falava em 

1980, 1982, 1983... não era muito sistematizado, por isso que parece que a gente não 

tinha muito claro... 

Genésia: e o Braz, quando ele vem pra cá, ele percebe, ele tem uma sacada... ele 

percebe que a gente tem uma dinâmica muito aberta, pensando no desenvolvimento 

humano, e que a educação é fundamental, agora... como nós vamos fortalecer essa 

proposta? E o Braz chega pra contribuir com esse fortalecimento... 

Cleide: o Braz foi fundamental nessa questão... traduzir o que a gente fazia em ações, 

trazer esses conceitos... uma grande coisa que a gente trazia, desde o início, era a 

vontade que a gente tinha de o nosso povo ser empoderado, se a gente não desse o 

conceito, não era empoderado... naquele período, não tínhamos nem o direito de 

existir... favela não podia existir.... a nossa grande questão naquele momento era 

conseguir segurar as pessoas aqui dentro, porque a gente passou por um período de 

desfavelamento, levaram todas as periferias pra zona leste, por isso que a zona leste é o 

caos hoje, porque era isso: tiravam do centro e levavam pra lá... então quando nasce a 

Comissão de Moradores, as primeiras discussões era a gente não se vender pro poder 

público, isso era muito forte, tanto é que as associações de moradores que tinha aqui 

dentro... 

Genésia: eram todas ligadas ao poder público, menos nós... 
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Cleide: tanto é que nós fomos concorrer, nas eleições, pra tomar elas, era assim mesmo 

que a gente falava: “vamos tomar elas porque essas pessoas são pelegas”, não era assim, 

Genésia? E a gente, naquele momento, não tinha direito à educação, o nosso povo não 

tinha direito a estudar, os nossos filhos eram pra trabalhar, era muito claro isso, era pra 

trabalhar de guardinha... 

Genésia: meus filhos foram trabalhar com 14 anos... 

Cleide: Guarda mirim, no supermercado... era pra trabalhar... e mulher, então! E minha 

mãe falava assim: „pra que que você quer estudar?‟ eu apanhava dela porque eu queria 

estudar... coitada... na verdade é porque ela tinha que me esperar... ela trabalhava em 

dois empregos, das 6h às 10h, ela estava cansadíssima, e ela me esperava, eu chegava 

11h30, meia-noite, eu entendia que era isso... e ela falava: „pra quê mulher estudar? 

Você vai ter que casar, você tem que aprender a cuidar da casa, não é estudar...‟ a gente 

vem disso, era isso que era o nosso povo, essa cultura... e a gente, como Comissão de 

Moradores, a gente queria quebrar com essas barreiras, e hoje a gente sabe que quando 

pensa em educação, não é somente essa educação da escola, e aí entra um pouco nessa 

questão do político-pedagógico, não é só a educação da alfabetização, é essa educação 

no sentido político da coisa, a escola pública é uma parte e a educação é todo esse 

grande conceito, e aí a questão do Bairro Educador. 

Arlete: eu quero contar, um pouquinho, uma coisa: da visão do Braz, quando ele 

chegou... ele chegou com as ideias que vocês conhecem: a escola não pode estar 

separada, ela tem que conhecer a comunidade, é o que ajuda a melhorar, na disciplina, 

na aprendizagem dos alunos, os pais próximos... e quando ele começou a correr, ele 

contava em casa, „conheci Fulano, Beltrano‟, ele fazia uma diferença: em vocês 

[UNAS], ele encontrou lideranças com todo o potencial de pensar outras coisas, abertas, 

pensando no futuro, e ele colocava isso em palavras, e tinha lideranças que ele 

encontrava por aí que a coisa ficava muito restrita, amarrada, à questão da moradia, à 

questão das eleições e ponto final. Ele chegou a chamar todo mundo, não fez diferença, 

pra ir pro Campos Salles, e aquelas outras lideranças, se iam, daqui a pouco desistiam, 

não era o que eles estavam pensando, não era o que almejavam... a liderança, como a 

Genésia, como a Cleide, eu acho que o papel é: entendeu aquilo, introjetou aquilo, é 

fazer os outros moradores que não têm essa percepção, porque não é todo mundo que 

tem... você precisa criar a situação , criar o desejo, pra que a pessoa possa perceber, 

senão ela não percebe... o papel da liderança é criar essa condição, essa  percepção, 
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porque se não cria, você não consegue fazer uma ideia se multiplicar. Só que não é pra 

qualquer um também... é pra quem tem característica de liderança... em outras palavras: 

você pega uma pessoa, qualquer pessoa, que saiba tudo sobre Bairro Educador, que 

saiba falar dos princípios, e pega a Genésia... a pessoa fala com aquela propriedade... ela 

pode falar 100 vezes pra um grupo... o efeito não surte...  Se você [para Genésia] falar 

10 minutos, e mostrar com ações, é o seu jeito de criar essa percepção... Tem coisa que 

não é nem consciente, é inconsciente... você elabora, você faz, depois você vai pensar 

sobre, surte mais efeito do que você pegar uma pessoa treinada, e deixar a pessoa 

falando lá o dia inteiro... 

Marília: é a questão da autoridade... 

Arlete: é, e a autoridade você constrói com a história de vida, com a luta, e com essa 

coisa que eu também não sei nomear... 

Genésia: agora, a gente conversando, que eu me toquei... a Cleide traz uma fala 

fundamental, quando ela fala que a mãe dela insistia que ela não estudasse, por ela ser 

mulher... já a minha mãe insistia pra que eu estudasse, e minha mãe era analfabeta, e eu 

não senti prazer [na escola], tentei, fui pra escola, fiz o primário... mas quando eu chego 

na escola eu encontro uma coisa que não me agrada... eu não tinha nenhum prazer de ir 

à escola, porque eu não sei se [era porque] eu tinha esse perfil de luta pela 

sobrevivência, eu não sentia o desejo, eu não conseguia aprender, ou o que eu queria 

aprender não estava ali... uma das coisas que eu tinha muita vontade de fazer era 

assistência social, e não consegui por conta desses bloqueios que eu encontrei dentro de 

sala de aula, na escola, e perdi o interesse... e pensei: „bom, mesmo sem estudo eu vou 

fazer, do meu jeito‟... e eu fui encontrando pela frente os desafios, mas era serviço 

social o que eu tinha vontade de fazer... então tem coisas que você percebe, na educação 

da nossa época, uma reprodução... 

Arlete: tem uma coisa que é meio geral, mas tem as diferenças...  

Genésia: tem, Arlete! E isso me chamou a atenção, quando a Cleide traz isso... a minha 

mãe era analfabeta, mas era muito criativa (...) era incrível, nunca foi numa escola e 

minha mãe fazia de tudo, ela fazia coisas que as famílias tradicionais não concordavam 

porque achavam que ela era pra frente demais, é porque ela era muito criativa, ela nunca 

ficou num quadrado, ela sempre buscou o diferente, ela sempre foi buscar algo que 

viesse a contribuir, mesmo dentro da questão financeira, pra criar a gente, nós todos, 10, 

junto com o meu pai... eu falava assim, „meu pai era inteligente‟, mas a minha mãe 
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nunca foi numa escola e ela fazia um vestido de noiva que você não imagina, os ricos 

encomendavam pra ela... nunca foi numa escola, e ganhava dinheiro com isso, ficava a 

noite toda costurando...  

Marília: e daí que o conhecimento não é só aquela coisa escolar, acadêmica... mas algo 

que exige habilidade... 

Genésia: ela ia pra feira... meu pai tinha um banco, minha mãe negociava... ela nunca 

foi numa escola.... ela passava troco, conhecia de dinheiro, tudo isso sem nunca ter ido 

numa escola... aprendeu na feira... então são valores que a pessoa vai adquirindo pra 

sobrevivência... 

Marília: a Arlete falou que o Braz ajudou a „dar nome aos bois‟, né? Vocês acham que 

nesse momento em que a gente está, depois de toda essa história, todo o aprendizado 

que essa história toda trouxe, uma sabedoria que sempre existiu mas que agora está mais 

fácil de „dar nome aos bois‟,  como isso vai ser daqui pra frente? Quando a gente pensa 

na educação, aqui, a gente vê que tem todo um esforço pra que todo mundo estude, pra 

que as pessoas façam faculdade, pra que se especializem, ou seja, pra que tenham 

acesso ao mundo do saber acadêmico, científico,  e ao mesmo tempo tem uma luta pra 

preservar os ideais que sustentam tudo isso aqui, que é o coletivo, a união, a 

solidariedade, o saber valorizar a própria história, de luta por direitos. Ao mesmo tempo 

em que a gente precisa valorizar o que tem, o que construiu, a nossa história, os nossos 

valores, a gente também precisa ter acesso a bens que não são da nossa história... 

Genésia: Eu me lembro que a minha mãe falava assim: „eu sou analfabeta, meus 

familiares são todos analfabetos, eu não quero nenhum filho analfabeto‟... isso era uma 

palavra muito forte dentro de casa. E ela fazia de tudo pra comprar o caderno, o lápis, 

tudo, pra gente ir pra escola, entendeu? ela falava que todo mundo tinha que aprender a 

ler, e a gente foi pra escola, aprendeu a ler e a escrever...São coisas muito fortes... 

quando a Cleide conta da mãe dela... 

Cleide: Daí eu fico pensando como eu via a escola... como eu vi o movimento, 

também... eu achava que sozinha eu não ia conseguir nada, mas eu tinha que estudar... 

na época, aqui, tinha muitas „irmãs‟, a Igreja Católica estava muito presente, eu tive 

muito contato com essas pessoas, a gente teve muito contato também com as assistentes 

sociais, elas faziam um trabalho, pra vocês terem uma ideia, lá no alojamento... foram as 

melhores assistentes sociais... hoje não são, mas o curso de serviço social, naquele 

período, foi o melhor, na saída da ditadura... elas que estiveram na comunidade 
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trabalhando com a gente, elas faziam reuniões com a gente, de como utilizar o banheiro 

[que era coletivo, nos alojamentos], elas estavam atuando... e na minha cabeça, aquelas 

pessoas eram importantes, então eu precisava estudar pra eu ser importante, na verdade 

era isso... e quando minha mãe falava que eu não ia estudar eu pensava: „eu não vou ser 

importante‟... por isso que eu preservava duas coisas: essa coisa de estar com as 

pessoas, e elas organizavam a gente em reunião... eu cresci com isso... e tinha a questão 

da casa... eu me sentia frustrada, menor em relação às outras pessoas, porque eu não 

tinha casa de bloco, eu tinha casa de madeira, e a gente falava aqui e o outro estava 

escutando, eu ficava indignada com essas coisas... o que me faz me juntar com essas 

pessoas é porque elas estavam falando de coisas que me indignavam, que era a 

moradia... naquele período nem se falava de ir pra escola, não tinha nem vaga pra 

gente... pra eu entrar no colegial eu tive que concorrer, como se fosse uma 

universidade... no Gualter, aqui, pra conseguir uma vaga... e eu tinha que estudar à 

noite, porque eu já estava trabalhando, tinha o vestibular, eu tive que estudar muito, eu 

era bem aplicada, eu ficava doida, uma hora, duas horas da manhã eu estava estudando 

pro outro dia... 

Genésia: é uma história bonita, né? de luta...  

Cleide: e ao mesmo tempo, eu tinha vergonha de morar no Heliópolis... porque quando 

eu falava que era de Heliópolis, já era discriminada... nossa! Pra [ter] colega, pra 

conviver com o colega... pra mim, essa questão político-pedagógica tá junto, porque eu 

[penso] que a gente precisa ter um posicionamento político, ter uma visão pensando em 

incluir todo mundo, quando eu falo do planejamento político-pedagógico, é disso que eu 

estou falando, em ter um posicionamento, porque tudo é político, e a grande questão, o 

que é difícil, é as pessoas entenderem isso: que até não se posicionar é político. E então, 

quando a gente ia nos CCAs e nas creches... me chamou a atenção a Marília ficar 

preocupada de como ia ser... „o que o pessoal vai falar‟, essas coisas de academia... e 

pra mim era muito prático, aquilo ali... „você vai falar e deixar as pessoas falar‟, e eu vi 

que ela ficou assim... „eu vou prum lugar e a gente não sabe o que vai acontecer‟... e 

naquele dia, pra mim, era tranquilo, isso... é preciso ver o que vai acontecer, a gente 

precisa deixar as pessoas falarem pra sair uma terceira: é o que você pensa, o que você 

vai dizer pras pessoas, e o que vai sair como uma terceira... não está pronto... eu senti 

você uma professora, naquele dia, quando você chegou, preocupada... e eu falei: „deixa, 

vai acontecer...‟ eu quero dizer que muitas vezes, no movimento, as coisas não estão 
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sistematizadas, e hoje a gente se preocupa em estar sistematizando, em ter um 

planejamento, eu vejo que é uma outra fase, uma outra linha... mas a gente não pode 

engessar essa linha, essa é a grandeza da UNAS, da diretoria...  

Marilia: isso tem a ver com o que a Arlete falou, dessa característica da liderança de 

criar condições pra que as pessoas, juntas, tomem decisões, e se organizem... quer dizer, 

não é solto, do tipo: „vai lá e faz‟... mas ao mesmo tempo é criar esse ambiente pra que 

as pessoas possam criar juntas, fazer política juntas, no diálogo, na troca de ideias, é um 

pouco isso, né? 

Cleide: é isso mesmo. 

Arlete: eu, quando cheguei aqui, acompanhando o Braz, e vi a atuação das lideranças... 

eu vinha de um trabalho lá na zona leste, com as lideranças do Jardim Elba, mas era 

uma atuação muito diferente... a diferença que eu faço é que as lideranças ali daquela 

comunidade não tinham essa proximidade com espaços de educação, espaços públicos... 

por exemplo, na educação, onde eu atuava, a gente tinha proximidade, discutia, eu tinha 

amizades... eu tinha mais liberdade na escola do que no CEU [Arlete foi gestora do 

CEU Rosa da China]... Agora, eu sentia lá a coisa muito fechada em cima da questão 

política, diferente daqui: a gente pode ter a questão político-partidária, a gente tem, mas 

entre nós há a possibilidade de a gente discutir... eu acho que isso é um ganho... então, 

lá por exemplo, tinha gente com boa vontade, mas que na hora de discutir o que é 

essencial, o cerne da coisa, era uma coisa já definida, a tomada de posição já decidida... 

por uma questão político-partidária... então é lógico que eu só comecei a perceber isso 

de uma maneira tão forte quando eu vim pra cá... lá eu estava sempre junto com as 

lideranças planejando o movimento, planejando isso, planejando aquilo, mas aqui é 

diferente... aqui tem uma diferença muito grande que é as lideranças se abrirem, elas se 

colocarem de uma maneira também vulnerável, porque isso, no meu entender, é uma 

das coisas mais importantes: se você se coloca, em qualquer situação, „ah, eu sei tudo... 

ah, eu vim pra cá pra ser gestora do Polo, eu sei tudo de educação‟... eu não sei nada! Eu 

sei alguma coisa, é lógico, mas você também sabe, e você também sabe... então eu acho 

que, da parte das lideranças, se colocar assim: „eu tenho conhecimento, eu tenho uma 

história, que eu não vou negar nunca, mas eu estou aberto, eu também sou vulnerável... 

quer dizer, eu erro, eu me engano...‟ Eu me coloco assim, e eu vejo vocês assim 

também: eu defendo uma coisa hoje e daqui a cinco dias, talvez eu chegue aqui e fale 

„gente, tire o que eu pensava... eu pensei, eu olhei, eu ouvi, então não é mais do jeito 
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que eu defendia‟... essa questão da gente se colocar como gente, e não como um mito, 

alguém que sabe tudo, eu acho que tem uma importância muito grande pra continuidade 

da entidade... e pra relação, que tem que se fortalecer, não é? Não é só a 

sustentabilidade financeira, mas tem que ter as pessoas acreditando, e essa é uma das 

características da liderança, e eu acho que vocês, enquanto lideranças da comunidade, 

não podem deixar se perder. Senão daqui a pouco só tem gente falando o que deve ser 

falado, a gente  só vai ter gente falando um discurso do que foi acordado politicamente, 

a pessoa nem sabe do que está falando, quer dizer... as relações humanas ficam de lado, 

o fortalecimento de desfacela... e a gente sabe perceber essas coisas... e aí o resultado 

não vai ser aquele. E mais uma coisa que o Braz fala, e eu também sei disso: quando a 

gente pensa que tem o controle... ninguém tem... a gente não tem controle. Por isso eu 

sei que você nunca está tranquila, eu nunca estou tranquila, te vejo tranquila algum dia? 

Parece que está tudo bem... eu fico feliz por um dia, ah, deu certo tal evento, foi tudo 

uma beleza... a gente tem que ficar, é direito, mas a gente sabe que esse controle não 

existe... do que as pessoas pensam, as pessoas criticam... as pessoas se comunicam, e 

nem tudo o que a gente coloca é entendido do jeito que a gente pensa que é entendido 

porque não existe isso, não é a pessoa e não é a gente, a comunicação é sempre uma 

meia-comunicação, a psicanálise fala disso, a gente tem sempre uma meia-verdade... 

então eu acho que uma coisa importante das lideranças daqui de Heliópolis é se 

colocarem nessa situação... e é lógico que eu não estou falando pra tirar a roupa e ficar 

esperando tomar uma lambada, pelo amor de Deus! Daí morre tudo... mas se colocar na 

posição: „olha, eu penso isso, eu defendo tal coisa, agora... eu estou ouvindo‟... e entre 

nós, ter sempre a dúvida: „será que é esse o caminho certo?‟ e aí entra essa questão do 

político-pedagógico: a gente está num patamar em que este entendimento do que é 

político, do que é pedagógico, e quando a gente fala projeto político-pedagógico, a 

gente precisa afinar... na cabeça de todos nós... porque às vezes o educador que está na 

creche entende de um jeito, e o entendimento e a ação podem ser duas coisas muito 

diferentes... as pessoas podem nem fazer a relação... mas não é isso o que a gente quer... 

a gente quer que, com as formações, ele vá teorizando a prática, ele vá trazendo 

elementos que a gente aprendeu, que ele leu dentro da teoria, praquela prática, que ele 

vá abrindo seus horizontes... eu não participei do encontro dos CCAs, mas pelo que o 

Genário trouxe, pelo pouquinho que a gente viu escrito, e de outras discussões que a 

gente tem, eu acho que a gente tem que afinar um pouco o que que é um projeto 
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político-pedagógico... o que que é isso? Por que ele é político? Ele é pedagógico? Ele é 

político? São conceitos...  

Cleide: deixa eu falar como é que eu vejo o político-pedagógico... o pedagógico é a 

forma como você vai fazer , é o melhor jeito de você passar a informação, pra mim isso 

é o que é o pedagógico... é assim, como é que eu vou passar a informação do Bairro 

Educador? A posição do que você vai passar, é o político. Posicionamento, pra mim, é 

político. E eu não tenho como fazer uma coisa sem a outra.  

Marília: o conteúdo é político e a forma é pedagógica? 

Cleide: A escolha é política, e o pedagógico é o como você vai fazer a ação. Então uma 

coisa não está separada da outra, por exemplo, quando teve a seleção do coordenador 

[dos CEIs, por eleição]... a forma que eu escolhi, de chamar todo mundo [pra eleição], 

pra mim isso é o pedagógico... a opção de fazer com que a escolha fosse na maioria, pra 

mim isso é político.  

Marília: mas na verdade acaba sendo a mesma coisa... 

Cleide: não, o posicionamento você tem que ter um lado... que é político... por exemplo, 

quando você vai fazer uma ação pra criança, você discutir que a criança vai participar 

do planejamento, ou o pai vai participar e você vai incluir no planejamento, é uma ação 

pedagógica e política... por isso que pra mim político e pedagógico é junto, por isso que 

eu não consigo separar essa questão... 

Marília: e vocês acham que a grande dificuldade é de as pessoas terem esse 

entendimento? 

Cleide: eu acho que já foi mais... 

Genésia: depende do grupo. Tem uma coisa também: eu acho que cada um pode ter um 

conceito de político-pedagógico, e a Cleide traz uma coisa importante. Pra mim o 

político e o pedagógico... o correto seria que os planejamentos pedagógicos estejam 

muito ligados com o político... porque no político a gente vai discutir, dentro desse 

planejamento pedagógico, a política de como ele vai se dar. O investimento financeiro, 

o orçamento, e dentro do orçamento eu vou discutir esse projeto pedagógico, e vai ser o 

orçamento que vai me falar até onde eu posso e até onde eu não posso ir dentro do 

planejamento... onde eu posso investir, dentro do orçamento, no quadro de 

funcionários... temos que partir de um orçamento para que o planejamento dê certo... 

então ele está muito ligado à política, à política de desenvolvimento... aí não tem 
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sentido da política partidária, é a política de desenvolvimento dessas comunidades, das 

pessoas, das crianças...  

Marilia: e isso necessariamente te liga ao partidário... porque a partir das opções 

políticas que você faz, no sentido de ter um lado, de ter uma posição, de ter um espaço 

onde você propõe coisas também, é que você vai conseguir fazer a administração das 

coisas... 

Genésia: isso... o partidário, pode estar junto do movimento, ou também pode não 

estar... 

Cleide: não é em todo momento que ele vai estar junto... 

Genésia: o partidário não é tão forte assim...  

Marília: ele não determina? 

Genésia: não, não...  

Marília: então [o partidário] não determina as opções? Se praquele momento ele 

funciona, ele ajuda, ele está posto... se em outro determinado momento... eu estou 

pensando aqui, no nosso caso... do Polo, a negociação toda foi feita num partido que 

não é o partido da opção política de ninguém aqui... mas ele foi útil, naquele momento... 

Genésia: ali a gente estava discutindo a política de desenvolvimento educacional... e a 

gente apresentou a proposta... e ela não era partidária. Porque partidário é parte de algo, 

não é parte do todo, é parte de algo... então eu tenho uma proposta que é parte, não é o 

todo... quando a gente fala  político-pedagógico a gente está falando de uma política 

pedagógica no sentido do desenvolvimento humano, agora... cada um faz as suas opções 

partidárias, entre a esquerda e entre a direita, cada um tem as suas opções...  

Marília: sabe onde me confunde, Genésia? Na última para dos CCAs, por exemplo, 

quando a gente viu a linha do tempo... e eu me lembro de uma das coordenadoras 

falando assim: „em toda parada a gente trabalha essa questão do fortalecimento 

institucional, nessa a gente quer fazer uma coisa mais pedagógica‟... e quando eu escuto 

isso eu penso: „ela não entendeu‟... porque não é isso... tá tudo junto ali... só vai 

fortalecer a instituição [UNAS] a partir do momento que a posição política for a mesma, 

e aí o pedagógico vem a serviço dessa opção política... 

Cleide: mas essa dificuldade em entender essa questão do político-pedagógico é porque 

o nosso povo, não só na nossa comunidade, mas o povo em geral, quando se fala em 

„político‟, ele está entendendo que se está falando em partidário, ele não está 
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entendendo como ser político, um ser que tem cidadania, um ser pensante, um ser 

autônomo, não é isso que ele vê na política... esse é um entrave... 

Marília: como é que a gente faz, então, Cleide, numa formação político-pedagógica, 

que diga ao dia-a-dia de um projeto? Eu estou pensando, por exemplo, nas creches, 

onde há um problema, a gente não sabe se está afinado politicamente com todos os 

educadores que estão ali... o que motiva essas pessoas? Quais são seus ideais de vida? E 

por outro lado eu penso: „se eu estivesse ali, no dia-a-dia com a criança, e tivesse que 

parar uma vez por mês pra participar de um encontro de formação, eu não iria querer 

também uma formação que me falasse de como lidar com dificuldades do dia-a-dia, 

com essa criança? Como é que a gente resolve essa dificuldade dos educadores?  

Arlete: mas o político está aí também... e é isso que o pessoal ainda não conseguiu 

captar, nessas ações pedagógicas... olha, gente, eu já tive professora em sala de aula, eu 

me lembro bem da carinha dela, mas não me lembro o nome... era uma professora que 

politicamente, se a gente fosse conversar, não sairia nada... e era uma das professoras 

que mais valorizava as crianças, ela escutava, ela tinha uma relação e cumpria um 

papel... ela tinha uma política sem saber... que é a política de valorizar e de trazer junto 

pra tomar decisões, então a aula dela tinha um valor político, que ela não sabia... mas 

ela não considerava o aluno uma tábula rasa... e quem tem todo um discurso mas bota 

todo mundo sentado e obriga a ficar ouvindo, está dizendo também que tem uma opção 

política, ele pode nem saber, e é a pior opção política que alguém pode ter, porque aí é 

autoritarismo... e essa professora não entendia nada de política mas ela fazia um 

excelente trabalho... esse é um caso que eu vivi e eu tinha um amigo diretor que fazia 

um comentário de uma escola onde ele trabalhou, de uma escola particular, e ele 

comentava de uma professora de matemática, e ele brincava e falava: „ela não entende 

bulhufas de nada, mas ela é a professora que mais trabalha dentro da nossa proposta 

pedagógica, que é uma proposta avançada...‟ Não estou dizendo que isto tem que ser a 

regra, eu só estou querendo dizer que esta questão do político-pedagógico vem muito 

por aí, e as pessoas não entendem que entender politicamente não quer dizer ter 

discurso, e depois ter uma prática que desconsidera tudo... 

Genésia: na verdade os professores estão trabalhando a política diariamente, a política é 

contínua dentro da sala de aula... 

Arlete: mas eles precisam saber que estão trabalhando, é essa a questão. 
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Genésia: eles estão fazendo política continuamente, mas isso não quer dizer que seus 

projetos políticos estão dentro de um fortalecimento que possa desenvolver esses 

conceitos, que os alunos possam entender... os alunos não estão entendendo, mas ele 

está fazendo política... mesmo que seja uma política conservadora... e ele está fazendo 

política dentro de um projeto pedagógico. Como ele se expressa, e desenvolve isso 

dentro da sala de aula, é político. 

Arlete: Genésia, eu vou dar um exemplo besta: você pega duas creches e faz sair duas 

turmas, já vi acontecer, uma sai toda assim [enfileirada], se a criança olha pro lado leva 

uma bronca, e a outra sai assim, a professora vai na frente, tem uma organização, mas as 

crianças vão andando, essa criança nem entende o que está acontecendo... mas se ela for 

criada dentro de uma escola com esta postura, com esta prática pedagógica, pra nós que 

entendemos um pouquinho mais, pros pais que vão entender, tem que ficar claro que ao 

fazer a opção dos robozinhos se está trabalhando por uma determinada escolha política, 

que não é a política da participação, que nós acreditamos. Projeto político-pedagógico é 

isso, se eu obrigo todo mundo a copiar não é a proposta do Paulo Freire, então se a 

nossa proposta é freiriana, porque ela acredita no sentido, isso é uma proposta política. 

O partidário é outra coisa, nem sempre esse político dentro da escola se reverte em 

partidário... eu acho que ele reflete em partidário sim, fora [da escola]... mas não é 

naquele ambiente que o político passa a ter uma força partidária...  

Marília: eu posso entender, então, que o partidário é uma maneira pra chegar no 

político? 

Cleide: não... a política partidária é uma ferramenta que você tem pra mudar a situação 

desse povo... então se a gente quer mais igualdade tem que mudar a política de 

investimento, de distribuição, é pra isso que serve os partidos e os conselhos, é pra 

gente melhorar essa vida aqui...  

Marília: então, de que forma essa comunidade organizada, no caso, a UNAS, consegue 

participar das políticas públicas? Além do poder da pressão, e da questão do voto, da 

questão partidária... existem outras maneiras? 

Genésia: Marília, eu tive uma experiência muito bacana de observação entre o projeto 

político-pedagógico de uma escola espanhola lá nos Jardins, e o CCA. Pegaram essa 

escola espanhola e pegaram um CCA de Heliópolis, crianças coma mesma faixa etária, 

e pediram pra elas fazerem uma troca [de correspondência]... perguntaram pra elas o 

que fariam com duzentos reais. As crianças tinham que fazer um projetinho do que fazer 
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com 200 reais, [nos dois lugares]... nos Jardins o planejamento pedagógico está muito 

focado na ideologia capitalista que vai assegurar bens materiais, tem que formar 

seguidores pra manter esses bens, materiais... nos CCAs as crianças têm outro 

investimento... o investimento aqui é em liberdade de expressão, eu me coloco em uma 

posição de que eu sou importante, essa conquista eu vou fazer em todos os momentos, 

pra mostrar pra todos que eu sou importante, com toda a dificuldade... e o meu gasto vai 

ser arroz, feijão, carne, leite... eu me lembro muito bem disso [eles colocaram em seus 

projetos como prioridade gastos com] alimentos, o que é o básico. Aqui, [na escola 

espanhola] foi cinema, gasto com o lanche, a pipoca, um custo imenso pra pipoca... o da 

classe baixa come pipoca também, só que a pipoca do rico tem um sabor a mais... aqui é 

a mesma pipoca mas não tem aquele sabor que tem aqui... aqui [no Heliópolis], no lugar 

do cinema, ele vai comprar uma roupa... então são conceitos adquiridos dentro das 

classes [sociais], que estão impostos... e dentro de um planejamento político 

pedagógico, só que diferenciados, porque esse [o rico] vai manter o poder e esse aqui [o 

pobre] vai questionar o poder, queira ou não o projeto político-pedagógico dele [do 

pobre] vai ser de questionamento: por que é que esse aqui [o rico] tem tanto, e esse aqui 

[o pobre] não tem nada...  

Marília: e ao mesmo tempo em que ele [o pobre] vai questionar o poder, Genésia, ele 

vai tentar ter acesso ao que o rico tem... 

Genésia: mas é esse o questionamento que eu estou falando... ele [o pobre] não quer 

negar nada... 

Marília: não é que o cinema não é importante, é que eu também quero ter o direito de ir 

ao cinema...  

Genésia: é, e esse acesso [do rico] tira o dele [do pobre]... mas ele vai conquistar de um 

jeito ou de outro... e eles [os ricos] não querem perceber isso... eles querem esse poder... 

todos têm cérebro... e quando a gente fala da maior violência que tem hoje no Brasil, e 

principalmente nas classes mais ricas, porque elas estão sendo atingidas pela violência, 

estão tendo muitas perdas... porque esse daqui [o pobre] está exigindo esse direito dele, 

que foi negado, e ele vai querer isso de qualquer jeito... e a violência só existe porque 

ele quer, não importa como, e o comportamento desse ser humano... quando eu roubo 

um carro aqui é porque eu quero esse carro dele... quando eu roubo um celular é porque 

eu não tenho dinheiro pra comprar mas eu quero. O que a gente quer, hoje? Nós 

trabalhamos, nesse projeto politico- pedagógico [dos CCAs], com esses meninos, pra 
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que eles sejam cidadãos saudáveis, que não usem drogas, mas que tenham a consciência 

política do comportamento dele, do que ele está fazendo... que não é tirando a vida do 

que tem que ele vai resolver os problemas da vida dele... tem outro jeito de resolver.... 

que é questionar, que é lutar, que é se unir com esse grupo tão grande que não tem nada, 

e lutar... 

Marília: mas aí a gente tem que falar também na qualidade da educação... há um tempo 

atrás não existia nem o acesso [à educação], agora o acesso existe, tem vaga...  

Arlete: não se esqueçam que [o acesso] é da década de 90 pra cá...  

Marília: é, é muito recente. 

Genésia: mas eu falei aqui da qualidade, não sei se você entendeu... a qualidade dessa 

educação aqui, [dos ricos], ela existe, eles têm projeto, que é manter a situação 

financeira, continuar a ser o dominante, eles preparam os filhos pra continuar a ser 

dominantes...  

Marília:  a finalidade dessa escola [dos ricos] é ensinar conteúdos que façam a classe 

dominante se manter no poder...  

Genésia: e a escola nasce pra fazer essa formação... toda criança nasce do mesmo jeito, 

depende de como você vai lapidar ela, que ela vai ter o comportamento dela... mas aqui 

[na escola rica] eles têm claro pra onde vai essa formação... 

Marília: que é pra formar médico, pra formar engenheiro... 

Arlete: Genésia, tanto eles têm claro que o sistema de educação pública é ruim pra que 

tenha o sistema alternativo... 

Marília: mas é aí que eu quero chegar... vamos pensar... pensando na situação de 

Heliópolis, pensando em Bairro Educador, que educação é essa que vai fazer 

contraponto, não só no sentido de questionar, mas quais os conteúdos? O que tem que 

ser proposto pra essa criança daqui, pra que ela consiga ter acesso às mesmas coisas, ter 

as mesmas condições [das crianças ricas], e ao mesmo tempo ter uma formação mais 

humana? 

Genésia: eu nem sei se eles querem ter acesso às mesmas coisas... porque a partir do 

momento que você tem toda uma vivência, que você foi trabalhado, lapidado... eu não 

sei se ele quer isso aqui [o que as crianças ricas querem]... ele pode até desejar algumas 

coisas, um tênis porque ele viu na televisão, o que a mídia passa... mas eu não sei se o 

desejo dele é tão forte... o meu desejo, dentro da pobreza em que eu nasci, o meu desejo 

era ter uma casa pra morar.. e eu não precisei matar ninguém pra conseguir... a maioria 
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das crianças que eu vi aqui nessa escola [rica] não é feliz... porque aqui está dado: ele 

não pode usar o cérebro dele, tem algo aqui implantado como se fosse um chip... 

Marilia: porque os desejos não são os desejos dele... são os desejos de classe...  

Genésia: o desejo dele é o desejo de uma criança normal, uma criança qualquer... só 

que ele não pode... eu tenho um monte de desenho guardado, disso, que eles fizeram [os 

ricos]... sabe aquelas bolas de prisioneiros, presas nos pés? Pra andar devagar, pra não 

fugir... é esse desenho que eles me dão... que eles mandam pros meninos daqui dizendo 

quem são eles... são prisioneiros do sistema capitalista, não é? Eles não podem ser eles, 

eles não podem ser criativos, estão ali blindados, e eles gostariam de ser livres, pra 

pensar, mas ele é livre pra pensar só naquilo que a família dele determinou... e a escola 

tem o planejamento dela dentro disso... eles mostram [nos desenhos] as grades, e ele 

preso dentro... eles trazem também que têm tudo, mas não têm a família, tem 

empregada, babá, mas não têm aquilo que é o natural, que é a mãe, o pai, o tocar, o 

abraçar, o beijar... se sentir gostoso, importante... eles não têm... quem cuida deles é a 

babá... tem coisas horrorosas... a gente conversando aqui um dia eu disse: „gente, nós 

somos felizes e não sabemos... nós somos muito felizes... porque nós nascemos e 

morremos.... o rico nasce e morre também... e nós somos felizes e não sabemos... e eles 

não são... coitados‟... eu fico morrendo de dó desses meninos... têm que andar de carro 

blindado, não podem olhar pra trás que tem 3 seguranças atrás deles, foi isso que eles 

colocaram.. e a vida deles é essa... e aí eu pergunto: isso é vida pra ser humano? Mas ali 

tem um projeto político-pedagógico...  

Arlete: e como é que faz pra reverter essa situação?   

Genésia: não... não tem como...  

Arlete: tem que ter, Genésia... nós estamos batalhando pra isso... isso é uma situação de 

sociedade... isso é a sua luta. 

Genésia: distribuição de renda...  

Arlete: se aqui a coisa vai ganhando outro rumo... de conhecimento, de qualidade de 

vida, também... porque não adianta eu saber de um monte de coisa e depois chegar na 

minha casa e morar num lugarzinho minúsculo e ter que dormir de pé...  

Marília: então como é que a educação consegue alcançar, porque ainda não conseguiu, 

cada vez mais esse lugar do desenvolvimento, de infraestrutura, mesmo? 

Arlete: daí vem o Paulo Freire, né? a educação não muda o mundo, muda os homens, e 

os homens mudam o mundo...  
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Genésia: mas o nosso planejamento é sempre trabalhar nessa aprendizagem do menino, 

ele tem que ser um cidadão conhecedor das suas histórias, para que ele pense e 

transforme essa situação... e pra transformar, o poder que nós vamos ter, é o poder da 

união... e aí entram as questões políticas, ideologias que se adquirem dentro de um 

segmento, porque tem vários, né? dentro das religiões, dentro dos partidos, cada um tem 

as suas opções... mas ali eles se reúnem... agora quando a gente reivindica direitos, 

dentro das leis, que existem, a gente vai conseguir questionar e conquistar, e cada vez 

que a gente conquistar esses direitos aqui e a gente tiver ganho aqui em baixo, aqui em 

cima vai ter perda... 

Marília: vai ser sempre uma gangorra? 

Genésia: isso... aqui a gente vai ganhar, aqui alguém vai perder...  

Arlete: e assim vai se chegando num equilíbrio, não é? 

Genésia: é o que está acontecendo no Brasil hoje... porque que a associação de 

medicina do Brasil não está aceitando os médicos de Cuba? É justamente por causa 

disso... e eles têm clareza disso... e a Dilma também tem, tá aí uma briga de forças...  

Arlete: porque se o SUS funcionar o médico particular não vai mais ter a vida que ele 

tem...  

Genésia:  até a natureza da população brasileira vai mudar... o povo vai entender que 

tem direitos, e que é possível ter médico sim, que o povo não pode morrer sem socorro,  

não pode ficar doente e não ter um médico... no Brasil existe dinheiro pra pagar 

médico... olha, em 82, 83, eu participei de várias palestras daquele ator, o Grande Otelo, 

na época estavam pensando no Estatuto do Idoso, qual era a discussão? Determinavam 

até quantos anos a terceira idade viveria... porque era o planejamento da saúde, do SUS, 

então as pessoas tinham que viver até os 55 anos e morrer... pra não dar mais trabalho 

no Brasil, e a discussão era essa... o Grande Otelo falava: „Cinquentinhas, vamos pra 

rua! Mudar essa lei...‟ estavam determinando que a gente só podia viver até os 55 anos... 

a gente quer viver mais!  Eu estava lá no meio, fica o dia todo... e a gente foi pra rua, e 

conseguiu mudar... tanto que quando mudou a lei da aposentadoria, e a mulher se 

aposenta hoje com 55 anos, o SUS teve que se adequar... a proposta de saúde do brasil 

teve que se adequar [ao estatuto do idoso]... o SUS teve que investir em tecnologia... e a 

questão dos médicos não quererem médicos estrangeiros é porque não vão conseguir ter 

esse controle, e não querem a distribuição de renda... o povo não vai mais querer pagar 

convênio...  
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Marília: é a mesma questão do transporte...  

Genésia: a direita não quer que se apresente opção... e aí voltamos pro projeto político-

pedagógico: a direita tem um projeto político-pedagógico, que é esse que eu estou 

falando pra vocês: o povo tem que morrer! Sem socorro... O projeto político-pedagógico 

do pobre é: vou lutar por direitos! Eu vou aprender a ler, vou escrever, pra aprender 

também a questionar... 

Arlete: a educação é um caminho... 

Genésia: a política faz parte do meu aprendizado, e o meu aprendizado faz parte da 

politica, de desenvolvimento... a coisa tem que estar sempre junta, não pode estar 

separada...  

Marília: então qual é o desafio? 

Genésia: o desafio é contínuo, Marília, isso pra mim está claro. O desfio é contínuo 

aqui pra nossa classe, pobre... é um projeto político-pedagógico contínuo, a gente nunca 

vai parar de lutar por direitos, porque ainda no brasil o investimento que a direita faz 

para se manter [no poder] é muito forte, e a gente quer também investir em forças 

políticas pra distribuir renda... existem dois caminhos, gente... agora, a gente quer um 

projeto político saudável, em que o cidadão consiga se crítico com  responsabilidade, 

então a UNAS trabalha dentro desse projeto político, cidadania com responsabilidade.   

Marília: a visão que eu tenho é que a UNAS cresceu muito, hoje é uma entidade 

grande, tem muita gente trabalhando ali e tem essa questão da formação e a gente está 

sempre preocupado com isso... em muitas reuniões a gente fala do fortalecimento 

institucional, do valor que a gente dá pra reunião de pais, de ter proximidade com a 

comunidade... não que ela não exista intuitivamente, porque todo mundo que trabalha 

nos projetos da UNAS é da comunidade... agora precisamos pensar nisso de uma forma 

mais sistemática....por exemplo, o projeto da Kombi, as atividades não serão só aqui [no 

Polo], serão na rua... isso é um desafio, não é? E tem uma coisa que não é só um 

problema da UNAS, mas do Brasil inteiro, é um problema de Estado, não é nem de 

governo, o Estado obriga as coisas de acontecerem dessa maneira: quando a gente 

começa a firmar convênios com o poder público, por exemplo CCA, creche, você passa 

a ser um prestador de serviços... pra população... então a população começa a te ver 

assim, e ela começa a te confundir com o poder público.... e aí a gente fica sempre nesse 

esforço de dizer pra população... 
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Genésia: não é que ela começa a te ver assim... é que a gente não conseguiu trabalhar os 

projetos pra separar as coisas... não tem que ser assim... a gente tem que aprender a 

trabalhar diferente, pra que [a população] tenha esse entendimento... o CCA tem uma 

verba que é deles [da população], ela vem do público... é um retorno para a comunidade, 

está nos cofres públicos mas é dele [do povo], porque é dos impostos que ele paga. 

Então não é do governo, não é do prefeito, é dele [do povo]... é esse tipo de trabalho que 

tem que estar dentro do planejamento político-pedagógico, e a gente tem que trabalhar 

as pessoas... pra elas saírem desse „achismo‟. 

Arlete: a minha maior preocupação é essa, essa é a questão fundamental: a gente tem 

que pensar em estratégias... a gente tem que superar uma dificuldade, e a gente não sabe 

como fazer... pegar um exemplo bem básico, a Marília falou da Kombi, eu acho que o 

projeto da Kombi é super legal, vai levar o nome da UNAS pra tanta gente que nem 

conhecia a UNAS, isso é uma coisa importante? É. Mas isso não significa que a hora 

em que a UNAS precisar pra qualquer situação, vai trazer as pessoas... é isso que eu 

quero dizer: nós temos que pensar outras estratégias pra gente atingir essa população... 

se a gente chamar os pais, uma roda de dez pais, e fazer essa conversa com os pais... 

sobre os projetos pedagógicos das escolas de elites, Genésia, que você trouxe, essa é 

uma estratégia boa... você [Genésia] consegue fazer isso, como é que a gente faz com os 

outros? É diferente de pegar os pais e falar de novo sobre a missão e os princípios da 

UNAS, vocês estão entendendo? No meu entendimento, essa estratégia está 

desgastada... precisamos pensar em outras estratégias, que atinjam as pessoas...  

 

Genésia: e a gente tem um problema mais grave, eu sinto isso, eu aprendi na porrada 

mesmo a lidar com o não... eu observo, por exemplo, que no CCA Mina, quando tem 

reunião de pais, e quando eu faço essa abordagem da relação humana e dessa coisa do 

investimento, e de como isso pode acontecer, eu sinto que os educadores e o 

coordenador pedagógico estão achando aquilo uma grande chatice... por eu estar 

colocando aquelas questões...  

Arlete: colocando a missão e o Bairro Educador?... 

Genésia: isso! Uma grande chatice... eles não falam pra mim... têm um grande respeito, 

nossa... 

Arlete: não vão falar nunca, Genésia... 
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Genésia: agora eu, enquanto gestora, eu tenho que entender isso... nos momentos que a 

gente tem pra trabalhar a equipe, eu levo essa discussão pra gente trabalhar na equipe...  

Arlete: então, você trabalha, mas quem faz a reunião de pais é você...  

Genésia: não... eu faço uma parte e deixo elas fazerem a outra... eu faço a abertura, 

trago essas questões políticas, a política de desenvolvimento, a outra parte são elas que 

fazem...  a apresentação de como é que está o filho, essa coisa dos valores... e elas foram 

percebendo, eu não precisei dizer „olha, a partir de hoje vocês não vão mais chamar os 

pais aqui pra falar mal de criança‟... você tem que fazer um trabalho com a equipe... e 

eu fui fazendo isso, fui percebendo e fui trazendo... e a ficha vai caindo... eu digo: „olha 

gente, a maior experiência que se pode ter... pergunte pra criança...‟ 

Marília: mas a nossa grande questão é que a tua figura, a tua presença, a tua história, 

Genésia, garantem que você vai lidar com as questões desse jeito... a sua opção 

política... agora, a nossa questão, aqui, enquanto grupo de formação, como a gente 

forma educador? Como você faz um funcionário, que entra ali porque viu um edital, 

porque fez uma entrevista, porque estava procurando um emprego, e que não 

necessariamente viveu a militância, ele pode não ter tido nenhuma experiência como 

militante, mas ele pode vir a ser... se ele tiver essa oportunidade de exercitar isso, de ter 

uma experiência [de militância] no ambiente de trabalho, e isso ser de alguma forma 

incorporado à formação dele... a nossa questão aqui é: como que a gente faz isso? Como 

você pega uma pessoa que não teve nenhuma experiência como militante e que está lá 

como funcionaria, que poderia ser da UNAS como poderia ser da Prefeitura, como 

poderia ser de qualquer outra associação, de uma empresa, e você cria condições pra 

que ele se torne um militante, pra que ele tenha essa opção política? 

Cleide: eu achei fantástico quando a Genésia trouxe esse exemplo... eu fico pensando o 

seguinte: se a gente está falando que as relações sociais, o que tem hoje estruturado, 

pensando na política, interfere diretamente com o que nós estamos trabalhando... eu 

estou falando que a pessoa que vem trabalhar, e que eu também, que nós somos 

influenciados o tempo todo... eu vejo muito resultado no que a gente vem trabalhando... 

essas estratégias, Arlete, que a gente está falando aqui, tem pouquíssimas... se a gente 

colocar a criança numa fila, como você falou, uma atrás da outra, a gente não está 

querendo que essa criança seja um ser pensante... a gente vai só reproduzir o que está 

colocado... então já não está de acordo com o que nós estamos pensando... nós temos 

que trabalhar pra esse menino, que futuramente será um adulto, no plano político de 
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desenvolvimento dessa pessoa... ele não pode estar lá, um atrás do outro... ele tem que 

ter um espaço onde ele seja crítico, no sentido do debate... mas tem que ter o debate 

com o coordenador [pedagógico]... porque se a gente falar „faz um debate‟, esse debate 

vai ser, no princípio, um debate que eu vou controlar, porque eu não tenho essas 

habilidades da Genésia... então ainda não vai sair do jeito que a gente queria... em todo 

momento a formação tem que falar sobre isso, discutir a prática... não é fácil pra gente 

também... porque nós fomos formados nessa estrutura, nesses modelos, que a Genésia 

trouxe e que são fundamentais pra gente entender... a nossa classe [pobre] é de 

submissão, a nossa classe é de achar que nós não vamos aprender, que e impossível ser 

médico, que é impossível ser qualquer coisa... aquele destino que a minha mãe falava: o 

meu destino era ser dona de casa, precisei conhecer outros mundos... acho que é esse o 

desafio, nós temos que reverter... outras realidades... por exemplo, eu fui hoje no CCA 

PAM, e tinha um painel lá, e a coordenadora falou: „ah, estava lindo esse painel, mas as 

crianças estão mexendo e agora ele não está mais tão bonito‟... aí eu corrigi ela, eu falei: 

„por isso que eu achei ele bonito... porque as crianças estão mexendo‟... daí ela falou: „é 

mesmo, olha o que eu falei!‟, ela se tocou, depois ela falou: „olha que coisa interessante, 

quantas crianças agora querem ser bombeiros, por causa do que aconteceu com a ilha„ 

[incêndio].... e eu falei: „então a gente tem que mostrar outras profissões de importância, 

pras crianças‟.  Então se de repente o tráfico de drogas lá ficou valorizado, ela vai 

querer ser traficante... o que eu estou querendo dizer pra vocês: a formação tem que ser 

isso, provocativa... vocês perceberam, na Corrida, quanta gente tinha lá, contribuindo, e 

feliz? Isso não é um resultado [da formação], pra gente ver? Os coordenadores dos 

CCAs, tocarem aquela formação, mesmo com os enganos que devem ter tido, isso já 

não é um poder? Porque nós não vamos conseguir estar em todos os locais... não é 

estático... eu sinto que as meninas [educadoras] têm insegurança de falar com os pais, 

primeiro porque elas acham que os pais são umas bostas, segundo porque elas acham 

que aqueles pais são irresponsáveis, que eles não cuidam das crianças, e terceiro porque 

elas acham que os pais não têm capacidade... e elas têm medo porque o pai pode fazer 

uma pergunta e deixar elas vulneráveis... e eu tenho muita preocupação se aquele 

momento da reunião... por mais que a gente tenha medo e pense que é melhor não fazer, 

é melhor fazer... eu sinto que na formação a gente tem que trazer um debate, pra pensar 

mesmo, pra instigar o pensamento, trazer coisas que possam ampliar essa visão delas, 

palestras, pessoas, locais, é isso o que cabe pra gente... a gente não pode limitar... achar 
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que o que a gente está dando está bom pra eles, eu penso na formação assim, a gente 

sempre tem que trazer mais...  

Marília: o Braz fala, na entrevista dele do projeto Memórias, que quando você tem um 

problema, uma necessidade básica, você se mobiliza pra tentar resolver aquilo, ele conta 

um pouco a história de Heliópolis desse jeito: as pessoas aqui tinham um problema real, 

concreto, palpável, que era a questão da moradia... quando a coisa se acomoda, tudo 

tende a se acomodar também... ele coloca que a educação, o Bairro Educador, surge 

como uma possibilidade de renovar essa mobilização... e aí a gente fica aqui quebrando 

a cabeça... enquanto gestão do Polo, mesmo, porque a nossa função é articular os vários 

atores da comunidade, escolas, a UNAS, os projetos todos que a UNAS administra, 

mais as coisas que vêm do poder público, como é que a gente junta tudo isso, bota no 

liquidificador, e faz isso virar mobilização? Pra que a luta não se perca... essa luta por 

direitos... e que não vai acabar nunca... é diferente a luta por moradia e a luta por 

educação... a gente vê fotos de assembleia de moradores pra questão da moradia, e se 

você convocar uma assembleia de moradores pra debater educação você não vai ter 1% 

daquela quantidade de pessoas...  eu fico tentando entender de que forma a educação 

mobilizaria as pessoas? Será que é do caráter da educação, da cultura... porque a gente 

vai fazer uma festa aqui, um evento cultural, a gente fica num esforço louco de falar 

pras pessoas: „venham, isso é legal, é importante, é isso que te traz a condição humana, 

que faz você sair dessa condição coisa pra virar gente, é a cultura, é a arte, é a palavra, é 

o encontro... você tem que ficar convencendo as pessoas disso.... sendo que se você 

virar pra ela e disser: „vem, que você vai ter casa‟, a pessoa vem... Como é que nós 

estamos fazendo isso, na prática? 

Arlete: nós temos uma mídia... a minha angústia é assim, pegando o que a Marília 

falou: Bairro Educador, como é que a gente vai mobilizar para a educação? Nós 

precisamos, pelo menos, pensar em como nós vamos mobilizar as escolas da região... 

quando eu falo escolas, não são todas, não... são 3 ou 4.... não só pra trazer pra um 

filme... é pra entrar na luta por direitos.... e não é fácil... bater lá e trazer pra um filme é 

uma coisa, levar pra fazer um caminho dentro da comunidade é importante, é um passo, 

mas se você for ver, pro processo todo, é muito pouco... esse é um papel nosso, é um 

Bairro Educador... é um trabalho nosso que a gente tem que pensar aqui, junto com a 

UNAS, porque aí a gente pode ter até um parâmetro... vocês falam muito em 

monitoramento, a UNAS fala muito em monitoramento... 
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Genésia: mas não dá pra você falar aqui deste projeto se você não pensar politicamente 

num investimento pra esse desenvolvimento...  

Arlete: mas Genésia! O que nós vamos fazer? Nós não podemos ficar assim...  

Genésia: mas é isso que eu estou falando... dentro de um projeto político mesmo que 

você está falando, a saída é discutir a política que nós queremos... 

Marília: mas quando você fala em investimento, Genésia, você está pensando em que? 

Genésia: quando se fala em investimento para o desenvolvimento humano, eu estou 

falando da educação, eu estou falando da saúde, eu estou falando das oportunidades de 

aprendizado desta comunidade, eu estou falando de tudo isso... para que tenha tudo isso, 

a gente tem que reivindicar... porque nós vivemos num país rico, nós temos dinheiro, só 

que a maioria do povo brasileiro não sabe dessa questão de direitos, e 

responsabilidades... foram negadas essas informações... e aí é desviado o dinheiro, a 

corrupção no Brasil se dá por falta de informação do povo brasileiro, que não tem 

acesso à informação... a corrupção fica mais fácil. E é esse trabalho de formação que 

nós estamos fazendo, quando a gente debate alguns assuntos, mesmo quando tem pau, e 

tudo, mas a gente está debatendo ali alguma coisa... pra pessoa acordar... eu acho que é 

nisso que a gente tem que mexer. 

Arlete: Genésia, eu entendo isso que você fala, não tem mágica, é um conjunto de 

coisas: a educação vai melhorar quando melhorar as condições de vida, de trabalho, de 

saúde, eu concordo... agora, vocês nunca fizeram isso também, então a gente tem que 

tentar aqui também chamar e aproximar pra essa conversa, pra essa luta... então essa é 

uma questão... eu acho que cabe dentro do Bairro Educador e nós aqui podemos fazer...  

(...)  

Marília: a questão da política partidária sempre me confunde muito, e eu estou tentando 

pensar sobre isso... quando a gente discute formação de educadores, aqui, eu fico me 

colocando no lugar deles... se eu sou professora de uma escola, por exemplo, e tenho 

toda uma formação pra autonomia, pra pensar, pra construir meu pensamento dentro de 

um coletivo... é nisso que a gente acredita e é isso que a gente está fazendo aqui, o 

tempo todo... dentro de um coletivo, de um caminho que é pro mundo público, mas que 

eu tenho um espaço dentro dessa lógica de eu ser eu... eu mesma nunca me filiei a 

partido, eu não quero, minha alma não quer... eu quero ser livre, e eu sempre votei com 

coerência... agora, se eu faço uma educação pra essa liberdade, e digo pra alguém que 

dá aula lá na creche: „você tem que pensar, a realidade está aqui, vamos junto, mas 
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pense, tome as suas decisões...‟, aí chega lá no momento da eleição e ela tem que se 

filiar, e ela tem que votar alinhada com a entidade, e é lógico que a gente nunca vai 

saber se ela votou ou não mas a gente vai saber mais ou menos, porque dá pra gente 

fazer uma contagem e depois falar: „pera lá, a gente precisava de 6 mil votos e aqui teve 

2 mil‟... entende? Isso me parece uma contradição... é uma educação pra liberdade, mas 

é uma liberdade enquanto classe, não é uma liberdade individual, no sentido de poder 

tomar decisões individualmente... 

Genésia: mas aí é que está o problema... nós falamos mas não priorizamos o trabalho de 

planejamento... mas se chegar o momento de a gente sentar, discutir, fazer uma grande 

reflexão, pra encontrar estratégias pra que a gente trabalhe nesse sentido, nós vamos 

encontrar... uma agonia que tem na gente é que estamos mais no discurso do que na 

prática... isso é um problema que a gente tem que reconhecer, nós estamos com essa 

dificuldade... ela é real... por outro lado, tem várias maneiras de se fazer um 

planejamento pra trabalhar essa questão de política partidária, inclusive dentro da 

expectativa do dia a dia , porque discutir política é algo muito gostoso, e prazeroso, se 

isso for bem planejado e trazido pra dentro do dia a dia... porque política [também] pode 

ser uma coisa chata, porque também é discutir conceitos, coisas que mexem com você... 

tem hora que você acredita, tem hora que você não quer acreditar mais, as decepções te 

levam a não acreditar, e às vezes a vida vai te enrolando de um jeito, e a gente fica 

enrolada... e a gente quer fugir daquilo, porque a gente quer que isso não faça sentido na 

vida, mas faz... as pessoas foram educadas pra se convencer de que a política não é algo 

que elas possam discutir... mas sim continuar um grupinho discutindo para elas... então 

a gente vive nessa cultura... e essa resistência é por conta dessa cultura. E isso pode 

acontecer, Marília, não só na política, mas em outras ações, na vida... (...) quando a 

gente vai parar de viver o desejo dos outros? (...) as pessoas não querem enxergar, 

porque dá trabalho, às vezes ficar ali naquele quadrado e blindar o cérebro é muito mais 

fácil... é a mesma coisa quando você vai discutir política partidária com uma pessoa e a 

primeira coisa que ela faz, ela olha pra você e pensa: „já quer ser candidato!‟... quando 

eu saía por aí nas escola com o Braz, quando o Braz veio aqui nas primeiras vezes, 

quando eu dava as costas com o Braz, os professores falavam que o Braz queria ser 

candidato, depois de dez anos eles se convenceram de que o Braz não ia lá pra ser 

candidato... então, Marília, é complicado mesmo. 
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Marília: então, mas como é que a gente faz? A gente vai „dar asas‟ pras pessoas e aí 

elas vão querer voar, e pra qual lado elas vão? Elas  vão optar, a despeito do que a gente 

acredita... o quanto de poder que a gente dá pro outro?  

Cleide: e o pior é que o pessoal nem se sente com esse poder...  

Marília: quando a gente fala, por exemplo, „vamos empoderar os gestores dos projetos‟, 

não é uma crise pra nós? Porque isso pode ir tanto pra um lado como pra outro... 

Cleide: como tem gestor que se sente empoderado e pisa nos outros...  

Genésia: é um ditador... 

Marília: e eu preciso resolver isso dentro de mim: se isso é uma contradição nossa, ou 

se eu não estou entendendo... 

Genésia: olha, a gente tem é medo... não é nem contradição nem nada, porque nós não 

fomos educados pra discutir política... nós somos medrosos... sabe por que? Tem várias 

maneiras de se discutir política, e tem vários caminhos em que você naturalmente 

discute, envolve o outro, e quando você vê o outro teve todo um entendimento...  eu 

percebi isso com as meninas do teatro, aqui, nós tivemos um encontro, e a gente ia 

trabalhar só a questão das crianças, a demanda que elas estavam atendendo, por conta de 

um problema que estavam tendo com uma criança... a professora teve um problema com 

um menino que atrapalhou toda a aula e ela não deu aula pra ninguém, as outra crianças 

tiveram que pagar por aquele menino, e eu percebi que ela estava com dificuldade, aí 

sentamos pra conversar. Eu falei: „a gente, adulto, tem uma questão muito mal resolvida 

na nossa cabeça, que é entender o ser humano. Por que a criança tem algumas rebeldias? 

Por que o problema está só na criança, não está em nós adultos? Por que a gente observa 

a postura da criança e não observa a nossa?‟ ... e a gente foi batendo um papo, ali, 

conversando... e teve uma hora que ela abaixou a cabeça e eu percebi que ela estava se 

sentindo envergonhada pela atitude que ela teve... e ela falou: „Genésia, eu queria 

marcar um encontro pra gente conversar com todos os professores de teatro‟... e elas 

vieram, e a gente começou a conversar... elas falavam das crianças e eu perguntava: 

„você conhece essa criança? Você está há quanto tempo com ela? Você conhece ela 

aqui, mas não conhece a realidade dela... a gente tem muitas falhas, nós adultos... 

porque a gente trabalha com uma demanda que a gente não conhece... é como se você 

estivesse com uma venda nos olhos... então vamos tirar a venda dos olhos? Vocês estão 

dispostas a tirar? Se vocês quiserem nós vamos tirar juntas, eu tenho um monte de 

dificuldades, e eu posso aprender com vocês, como melhorar as minhas habilidades para 
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lidar com o ser humano, e com criança... isso não quer dizer que eu sei, mas que eu 

aprendo também com os outros...‟ , e a gente foi batendo papo... e elas foram 

entendendo... teve um momento que elas caíram em prantos, num choro... e tem coisas 

que passam e elas não conseguem perceber... eu disse: „eu não sei se vocês têm noção 

do trabalho que vocês desenvolvem aqui, essa dinâmica que vocês trazem, do teatro, pra 

melhorar o aprendizado e dar condições pra essas crianças, não sei se vocês têm noção 

disso... não vai ser uma criança que vai fazer vocês deixarem de dar continuidade a esse 

trabalho, vocês não estão conseguindo perceber os valores de tudo isto‟... e aí chegamos 

na questão política, não tem como não entrar na questão política e depois na questão 

político-partidária... 

Arlete: porque você encaminhou... 

Genésia: não, foi naturalmente... 

Arlete: não, é porque você encaminhou...  

Genésia: não, naturalmente, Arlete! Porque eu não posso discutir com elas investimento 

sem discutir política... e  eu não posso discutir orçamento se eu não discutir a política de 

desenvolvimento... e tem tudo isso... e tinham coisas que elas não conheciam... eu disse 

à elas: „a UNAS trabalha isso, é essa a missão da UNAS, é esse o desafio, e os 

parceiros, ou melhor, vocês, são fundamentais pro desenvolvimento da comunidade... 

vocês percebem, durante esse tempo todo que vocês estão aqui, o que vocês 

conseguiram trabalhar? Vocês estão contribuindo com o desenvolvimento dessa 

comunidade, esse projeto que vocês estão trabalhando está dentro do projeto Bairro 

Educador, com a UNAS, em parceria com a escola Campos Salles, com o Polo, vocês 

são parte desse projeto‟... 

Arlete: a questão política, pra elas, não tinha sido elaborada... 

Genésia: aí eu cheguei no Polo... eu disse: „vocês acham que a luta por esse espaço, pra 

melhorar as condições de aprendizagem das nossas crianças, foi assim, tudo bonito, que 

deram assim? Não... teve todo um questionamento, um projeto, nós tivemos que 

convencer muita gente, adquirir habilidade pra convencer‟... falei do Ruy Ohtake, desse 

projeto que ele fez, gratuito, em nome da comunidade de Heliópolis...  a Arlete está 

aqui, não foi fácil também... falei isso pra elas também... as dificuldades, mas 

conseguimos, falei: „o Polo está lá, lindo e maravilhoso, mas a gente olhou pra cara um 

do outro e falou „e aí? Vai fazer o que aqui? É um elefante branco, não tem nenhuma 

atividade aqui, não tem nenhum investimento... pra ter atividade tem que ter grana, e aí? 
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Como é que fica isso?‟ tudo passa pela questão financeira, e a gente teve que apelar pra 

vários partidos, levar proposta de emenda parlamentar pra investir no Polo pra que ele 

funcionasse, pra desenvolver essa comunidade... o Buiú levou a proposta, não foi só 

para o PT, ele levou pra vários partidos, tanto que vários partidos assinaram essa 

emenda, só que o único que pegou mesmo com garra e falou: „essa vai ser a minha 

tarefa, aqui na UNAS, foi o Chico Macena, é um cara que veio da militância popular, 

dos anos 80, ele conhece muito bem‟... então coloquei tudo isso... que ele defendeu esse 

projeto dentro da Câmara, eu falei pra elas... não é porque o Chico é petista... aí elas 

perguntaram: „e você? E a UNAS?‟ , e eu falei: „a UNAS não é petista, mas eu sou‟... e 

ela perguntou por que eu era petista, e eu falei que era porque eu venho dos movimentos 

também, dos anos 80, [em que se] criou o PT... eu discuti isso com elas... eu expliquei 

que os movimentos se uniram, porque naquele tempo, a gente só conseguia questionar 

politicamente esse investimento através de um partido... para que realmente conseguisse 

questionar e brigar por direitos, a classe trabalhadora teria que se unir e ter uma opinião, 

dentro de uma ideologia, e daí nasceu o partido. Eu falei: „esse PT hoje tem um monte 

de gente sacana, tem gente safada, tem um monte de gente comprometida com o 

desenvolvimento do povo brasileiro, tem gente que tem projeto pessoal, igual a todos os 

partidos, igual às famílias, igual a qualquer entidade‟... e nós falamos disso tudo, de 

porque as pessoas votam e esquecem em quem votaram, porque as pessoas não estão 

assumindo compromissos, a gente tem que saber da importância do nosso voto, a 

escolha que a gente tem que fazer é levando o parlamentar a cumprir... se eu votei nele, 

ele é o meu representante nessas instâncias... se ele é meu representante, ele tem que 

corresponder... e a sociedade infelizmente não entende isso, porque isso não foi 

trabalhado, falei isso pra elas...  

Arlete: elas me contaram dessa conversa, e que saíram transformadas... mas eu quero 

voltar pra minha angústia: você conseguiu naquele momento isso, eu tenho certeza de 

que na hora de votar elas vão pensar muitas vezes... agora eu volto pra nós aqui... nós 

temos que pensar que estratégia nós vamos usar pra que tudo isso que você traz, 

Genésia, que me enche de alegria, me renova, nós temos que fazer isso acontecer, 

gente...  

Marília: o que eu fico pensando tem a ver com isso... se você pegar Nova Iguaçu, por 

exemplo, que rem um projeto de Cidade Educadora reconhecido, forte, ou Porto 

Alegre... como isso acontece lá? Foram programas de governo, do PT, que priorizaram 
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uma gestão intersecretarial, e todas as secretarias tinham que convergir pra questão da 

educação: vão pensar o transporte em relação à educação, vão pensar a saúde, a mesma 

coisa... isso partiu do governo. Aqui a gente está falando de uma história que sempre foi 

de oposição, agora o que era oposição virou situação, o que a gente sempre quis que 

acontecesse, aconteceu... como a gente vai agora lidar com isso? Pra gente aqui do Polo 

essa é uma discussão fundamental, porque a gente, além de todo esse envolvimento 

afetivo, até, com a história de luta daqui, a gente é governo... eu sou funcionaria 

pública... como eu me posiciono dentro disso? Como é que vai ser essa luta, que não é 

mais por oposição? Sendo que esse governo colocou lá no plano que vai ser 

intersecretarial... aqui a gente tem uma proposta... como a gente resguarda a nossa 

autonomia?  

Genésia: mas não tem receita pra isso... por exemplo, eu, independente de quem esteja 

no poder, seja o PT, que é o meu partido, seja outro, a minha posição, de ser uma cidadã 

questionadora, ela não muda. Ela não muda, entendeu? isso pra mim é muito claro... se 

não está de acordo, e se eu tenho condições e espaço pra questionar, eu vou questionar... 

o que eu acho que tem que ser... naturalmente...  

Marília: mas isso eu já sei, pelo que eu conheço de vocês eu já sei... a minha pergunta 

é: como é que a gente faz pra propor? Como é que a gente faz a articulação com o 

governo? A articulação com a oposição a gente já entendeu como é que é... 

Genésia: Marília, a gente não tem que estar à serviço do governo, é o governo que tem 

que estar à serviço da gente... isso tem que estar muito claro... a sociedade hoje, no 

Brasil, não tem essas informações... mas seja qual for o projeto, seja na área da 

educação, da saúde, em todas as áreas, em todas as secretarias, esses projetos têm que 

sair do povo, da sociedade para o governo, e não do governo para a sociedade... porque 

a coisa, no Brasil, ainda está invertida. E são esses questionamentos que a gente leva, 

que a UNAS leva, seja qual for o governo, petista, do partido que for, nesse sentido... 

não é por ser de oposição... por mais que a gente questionou [no governo] da Marta, 

meu Deus do céu! Criamos um grande problema... até hoje... mas não abrimos mão, 

dentro das nossas expectativas, não é isso, Cleide? Por que? Porque nós sabemos o que 

queremos. Quando a gente sabe o caminho que a gente quer trilhar fica mais fácil pra 

gente fazer uma defesa, fica muito mais tranquilo. Então, no PT, tem gente que nos 

odeia... tem deputado, vereador, que odeia a UNAS, e a gente está pouco se lixando pra 

isso, não devemos nada pra eles...  
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Arlete: odeia mas respeita.  

Genésia: sim... ele é obrigado a respeitar, porque a gente sempre trabalhou levando essa 

relação de respeito, porque nós somos pessoas questionadoras, se não fosse a gente era 

uma coisinha qualquer aí... 

Marília: Na prática, onde eu vejo que isso acontece: tem lá os “redondinhos” [conjunto 

habitacional] e toda uma concepção de moradia que é posta daqui, como proposta 

daqui... por que que o prédio é assim, e não assado? Como a gente quer que a coisa 

aconteça... quando eu vejo a construção do Campos Salles... 

Genésia: porque eu tenho uma posição... todo mundo sabe qual é a minha posição, sabe 

qual é a minha... e eu exijo respeito, nem que eu não consiga a vitória, mas eu exijo 

respeito... não é porque o poder público me passa uma coisa que ele vai me convencer, 

por isso que a gente tem que saber que projeto nós queremos, pra gente ter essa 

segurança. 

Arlete: eu fico pensando: uma estratégia é participar dos Conselhos, da cidade, e isto 

está acontecendo, não sei se tem efeito ou não, mas é uma estratégia. A Marília falou 

dos redondinhos do Ruy Ohtake, eu sei que a prefeitura está lá, vendo tudo, eu fui lá 

com o Buiú, então é uma relação com a Secretaria de Governo que está procurando 

agilizar não só a questão dos redondinhos mas do que vem junto, que é uma vitória pra 

nós, a creche, a EMEI, pensando na questão da educação. Eu sei que tem uma série de 

coisas, „esse terreno‟ não serve, tem toda a parte legal, e eles podem fazer isso... então é 

uma maneira também de atacar,  isso é muito claro pra mim... vai lá em cima... mas 

como é que a gente faz o povo saber que tudo isso está acontecendo?  

Marília: e aí tem a questão da gestão também...então, e se isso aqui virar um CEU, no 

ano que vem, tem todo um programa feito pela prefeitura, a programação... isso é um 

problema que talvez a gente enfrente... como é que a gente mantém essa relação, de a 

gestão ser compartilhada, de a indicação da gestão ser feita pela UNAS... 

Arlete: essa é uma questão delicada, porque a gente tem que estar muito unido... 

Cleide: pensando nos governos... eu fico com o que a Genésia está falando... o que 

estiver bom...  a gente não pode perder esse nosso papel de contribuir... nós temos que 

contribuir com o governo, trazer essas propostas, é esse o nosso papel,  [apontar] o que 

se poderia fazer melhor, porque eles não sabem trabalhar em comunidade... vou dar um 

exemplo de como é que se toca a moradia aqui: é contra os moradores, porque na 

verdade não é trazer vida, é trazer morte, é trazer um projeto de morte, porque fica 
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reforçando essa questão do funk, de quem manda, no sentido pejorativo, do poder 

paralelo, reforçando um poder paralelo, é tudo contra um Bairro Educador... então, 

quando a gente pensou em construir essa rede que a gente queria, a gestão do CCECH, 

do CEU Meninos, a gestão do [CEU] Parque Bristol, era pra construir essa Bairro 

Educador... essa rede de educação... a minha grande preocupação, hoje, é como linkar a 

gestão do Parque Bristol... quando a gente bateu na questão de que queria a Arlete aqui 

no Polo, queríamos a Arlete porque ela já estava construindo com a gente essa história 

do Bairro Educador, então não podia ser qualquer um... a prefeitura queria por sei lá eu 

quem, disse que era do PT, não foi isso que falaram? „ é alguém que é do PT, é alguém 

que vocês conhecem‟... não era isso [que queríamos], porque era dessa construção do 

Bairro Educador que a gente estava falando... a minha preocupação com a Maristela 

(gestora indicada pela UNAS) lá no Parque Bristol é como que a gente dá visibilidade 

pra esse Bairro Educador, nessa relação com o Parque Bristol... aqui no CEU Meninos o 

nosso nome era você (Marília).... mas era você porque a gente está falando dessa 

articulação desse Bairro Educador, então eu estou me perguntando: como que a gente 

olha pra isso, vê estratégias pra articular o Parque Bristol, com essas ações do Bairro 

Educador? Se a gente se mantiver nessa discussão do Bairro Educador... eu acho que vai 

dar corpo pra isso... essa estrutura engessada do CEU, no Polo a gente não quer 

manter... interessa o que é o Bairro Educador que nós estamos falando... e o desafio é 

hoje a gente pensar o Parque Bristol, também... porque se a gente não pensar nisso, se a 

gente pensar que a estrutura que vem do CEU vai nos engessar, porque é do partido, a 

gente vai perder essa construção do Bairro Educador... e nós vamos ter que nos 

posicionar na questão partidária... por exemplo, o Buiú, se acontecer de viabilizar o 

nome dele pra deputado estadual, eu estou entendendo que ele vai vir com isso que a 

gente está falando, com esses conceitos, ele vai representar... 

Arlete: a base dele é o Bairro Educador...  

Cleide: o Bairro Educador... e esses conceitos que nós estamos falando... eu não tenho 

dúvida de que nós vamos ter que defender isso dentro da UNAS, no Fórum de Gestores, 

e se as pessoas estiverem vivenciando... ou se a gente conseguir estratégias pra elas 

vivenciarem... porque nós estamos longe, ainda, eu acho que nós estamos longe... 

porque nós não temos ainda nem o coordenador (pedagógico), e isso vocês apontaram... 

o gestor, a enfermeira e os educadores... juntos nesse projeto político-pedagógico. Nós 

temos que ter isso, pra poder ter esses resultados aí, que nós estamos falando de 6 mil 
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(votos). Então provavelmente nós não vamos ter esses 6 mil agora, mas nós vamos 

chegar o momento em que nós vamos ter os 10 mil... porque esses vão entender essa 

proposta...  e quando for lá o Buiú, se ele for candidato a deputado ou a vereador, ele vai 

estar em cima dessa nossa proposta, disso que nós acreditamos como fortalecimento da 

comunidade, não só da comunidade de Heliópolis, mas de fortalecimento de 

comunidades, que precisam ter voz, que precisam ter voto, que precisam ter vez... essas 

crianças não podem estar em fila... a questão partidária tem que ser articuladora dessas 

ações que têm que acontecer na cidade, que têm que acontecer no Bairro, pra mim o 

parlamentar tem que ser essa pessoa...  

Marília: que ações?  

Cleide: esse jeito de trabalhar... vamos pensar nos nossos espaços de desenvolvimento 

local, lá no Parque Bristol por exemplo, não tem só a UNAS, tem outras associações, 

mas eu sei que nós podemos contar com o pessoal da UNAS nessas articulações... que 

articulações podem ser essas? Por exemplo, as oficinas que vêm pra ampliar esse 

universo, essa questão da cultura, é hip hop, é teatro, é o conselho... o que a gente vem 

trabalhando aqui tem que ser ampliado... essa discussão que a gente está tendo aqui no 

Movimento Sol da Paz, devem ser as discussões do Movimento Sol da Paz de lá (do 

Bristol), da Caminhada... como que a gente faz isso? Não é trazendo eles pra cá? Nós 

vamos dar conta de ir lá fazer essa discussão? Não vamos... nós temos que trazer eles 

pra cá...  

Arlete: aqui, nós temos uma vantagem enorme, nós temos um grupo de gestão que aqui, 

pode virar CEU amanhã e mandarem um monte de funcionários, mas essa gestão é uma 

gestão que realmente está junto... a nossa possibilidade de criar, de construir, faz toda a 

diferença...  

Cleide: agora que vocês estão falando, eu estou pensando no seguinte: as duas creches 

daqui (do CCECH), eles (o governo) olharam o modelo que está aí, esse é o grande 

perigo, a gente olhar o modelo do CEU e acreditar que esse aqui vai ser o mesmo 

modelo, o que que as meninas (gestoras das CEIs) já estavam falando? Que as creches 

daqui não seriam mais nem da UNAS nem da Cruzada Pró-Infância, (entidades que 

firmaram convênios com a prefeitura), olha o perigo...  

Arlete: não... não tem nada a ver...  

Marília: não, a gente já não vai ser igual porque a gente vai ter, por exemplo, a Torre 

do Saber, que é um prédio que não tem em nenhum outro CEU... 
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Cleide: você percebeu?  

Genésia: a gente sabe disso, mas elas não sabem... a gente precisa trabalhar isso com 

elas, levar essa informação pra elas: „ olha, aqui pra vir investimento tem que virar um 

CEU, porque a prefeitura tem um orçamento que é destinado aos CEUs, não tem pra 

Polo... o único Polo que tem na cidade de São Paulo é esse, por isso é que fica sem 

verba, então tem que estar junto com o CEU‟...  

Cleide: é estrutura, né? Que tem que ter... mas a gente não tem que se contentar com... 

fazer o que a prefeitura tem nos outros locais...  

Marília: não... pelo contrário.. tem que fazer o que não tem. 

Arlete: e nós estamos fazendo... agora a diferença é esse nosso grupo aqui, que são 6 

pessoas... e as pessoas respeitam a gente na cidade inteira... disso eu tenho certeza... 

Cleide: mas por quê? Por que aqui já tem uma visão diferente de desenvolvimento 

local. 

Genésia: mas, por outro lado também, hoje aqui... só tem duas saídas pras coisas, gente: 

uma é positiva e a outra é negativa... o que acontece? Pode acontecer de chegar a 

prefeitura aqui e tirar a gestão que a UNAS escolheu... é o risco que a gente sempre vai 

correr... isso não quer dizer que ninguém tenha a mesma habilidade que tem a Arlete, 

Marília, Genário... isso quer dizer o que? Que tem uma equipe comprometida com um 

trabalho cultural e que vem trazendo esse investimento pra comunidade... a gente sabe 

que em muitos CEUs por aí o gestor é um cara que está lá sentado numa sala, esperando 

passar as 8 horas pra ir pra casa, e no outro dia voltar, sentar mais oito horas e ir pra 

casa... é esse o compromisso... o compromisso é pra ele... por isso que a mortalidade do 

CEU... vocês sabem disso, né? A maioria deles morreu... o que pode acontecer aqui é 

isso...  

Arlete: agora, se chegar a acontecer isso, é uma guerra... e ainda iria contra tudo que o 

PT, o que o partido, acredita, da importância política dos CEUs...  

Genésia: mas é por isso que não mexeram (com a gestão, no início de 2013), porque 

senão iriam mexer... e a gente não tem essa força política assim tão... tem é lógico o 

Chico Macena, que foi um peso... o outro peso foi o Aluísio Mercadante, e não 

mexeram com a gente por causa deles dois... porque senão mexeriam, porque [as 

indicações de cargos] é dividido pelos vereadores... e a gente não reivindicou nada, a 

gente só quer continuar com o projeto. Não é garantido, entendeu? Não é uma garantia 

que o PT vai continuar isso... com o Kassab foi uma conquista o que nós tivemos... foi 
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uma grande conquista. Com o PSDB, se daqui a 8 anos eles ganham, a gente está fora 

daqui...  

Arlete: não sei... eles vão respeitar... eles têm medo, Genésia... eles querem conquistar 

de outro jeito... o Alexandre (Schneider, Secretário da Educação do governo Kassab) 

conseguiu tanta coisa aqui...  

Genésia: o Alexandre saiu do PSDB justamente por causa disso... 

Marília: tem a preocupação de institucionalizar a coisa... no início dos CEUs existia um 

debate de como a gestão iria ser feita... está lá no regimento, que eu não sei se está em 

vigor, mas está lá que a gestão do CEU tinha que ser eleita, tinha uma preocupação de 

garantir a participação direta e os colegiados, e que não seria cargo por indicação... 

agora isso morreu... e pra nós, interessa? Interessa pra gente que haja eleição? Até que 

ponto interessa pra gente lutar por isso? É a mesma questão do Braz com o projeto do 

Campos Salles, ele precisa institucionalizar o projeto pra sobreviver à ele... e isto é 

interessante pra própria escola, pras pessoas que estão ali? 

Arlete: existe uma linha muito tênue entre democracia e democratismo, ás vezes a gente 

faz uma luta pra ter uma coisa e aquilo não é democracia, depois a gente cai num 

democratismo, ou então num autoritarismo... a gente teve lá no início (dos CEUs) uma 

eleição, mas foi uma eleição trabalhada, como todo mundo trabalha eleição... vocês 

viram isso aqui, na eleição do CEU Meninos, na época da Marta... 

Genésia: teve isso aqui? 

Arlete: teve... 

Marília: se a gente acha que deve passar esse poder pra comunidade, isso é uma luta. Se 

a gente acha que não... 

Cleide: é tão complicado isso, porque a comunidade pode ser manipulada... essa 

prefeitura dividiu tanto o pessoal por interesse, criou tanta entidade... se juntasse todas 

as associações,  se fosse voto por associação, a UNAS estava perdida... você pode 

investir financeiramente e a comunidade elege quem você quer... é por isso que na 

UNAS hoje não tem voto direto... porque o Mentor ia comprar os votos... a gente 

ganhou duas lá, na terceira ou ia ter morte ou ele ia ter um festival de dar dinheiro pro 

povo contra a gente... que é o poder financeiro...  

Arlete: isso é muito complicado... quando teve a primeira eleição lá do CEU eu sabia 

que seria eu... porque eu fui convidada pra participar...  

Genésia: tá vendo? A eleição é manipulada... não existe uma eleição correta...  
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Arlete: eu fui convidada, insistiram... não é que eu fui lá participar... 

Cleide: mas vocês tinham um projeto, como nós...  era uma rede...  

 

Arlete: mas teve gente também que entrou com um projeto, inocentemente... eu lembro 

que tinha que escrever um projeto, era pro dia seguinte, eu fiquei a noite inteira 

escrevendo... bom, o que eu quero falar é o seguinte: quando teve a apresentação das 

propostas, eu não vou ficar com falsa modéstia, a minha proposta era a melhor, eu 

estava dentro da coisa, por isso que me convidaram... meu trabalho com comunidade era 

bom... 

Marília: igual a gente aqui, né? A gente sabe como aconteceu a seleção da gestão neste 

ano, e a gente sabe também que vai ter que ajudar ela lá... aquele espaço, do CEU 

Meninos, é um espaço público, que a comunidade tem que usar, e tem que acontecer da 

melhor maneira possível...  

Cleide: essa missão, isso que a gente está conversando aqui, como que a gente leva pra 

lá também, aumenta isso, que é isso aí que dá força, o protagonismo se dá com as 

pessoas que estão no local, quanto mais a gente ampliar essa visão de autonomia, a 

gente muda a realidade da nossa criança, do povo, do nosso povo... vai sair igualzinho a 

gente faz? Não vai... mas é um aprendizado... é um jeito de fazer que está sendo tocado 

lá também... 

Marília: e isso não é só uma crença, né? É aquela coisa do saber de experiência feito 

que o Paulo Freire fala, né? Porque essa é a história que vocês viveram, até então...  

Cleide: porque a gente precisa passar isso, não pode ficar aqui, só, no Heliópolis... ou 

ficar só no Polo... tem que ser expandido, então pra mim, esse candidato, essa pessoa 

que a gente escolhe, nos partidos, pra representar a gente, nos conselhos, ele tem que 

levar isso... porque isso é que vai [fazer] na sociedade as mudanças... porque a mudança 

não vai ser com 1 ou 2, ela vai se dar com muitos... é isso que tem que ficar, vai chegar 

um dia que nós não vamos estar, nós vamos ter que formar pessoas pra essas pessoas 

ficarem, e a gente precisa continuar o grupo lá com o Parque Bristol, no CEU, com a 

Fátima, com outros atores, outros parceiros... é isso que tem que ficar, é isso o que 

cresce, o que dá corpo...  

Marília: o próprio processo de formação forma novas lideranças... é o que a gente já 

tem visto acontecer: os meninos que passaram pelos projetos agora estão lá como 

educadores. 
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E. Equipamentos de educação localizados na região de Heliópolis
28

: 

 

Cantinho Recreativo Casinha Feliz 

Centro Educacional 402 do SESI 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Clovis Caitano Miquelazzo - 

Ipiranga - CIEJA 

Centro da Criança e do Adolescente 120 - CCA 

Centro da Criança e do Adolescente Heliópolis - CCA 

Centro da Criança e do Adolescente Imperador - CCA 

Centro da Criança e do Adolescente Lagoa - CCA 

Centro da Criança e do Adolescente Mina - CCA 

Centro da Criança e do Adolescente Pam - CCA 

Centro da Criança e do Adolescente Parceiros da Criança - CCA 

Centro da Criança e do Adolescente Sacomã - CCA 

Centro de Educação Infantil Princesa Isabel - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Aconchego - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Associação Social Vicentina Velasco - CEI (Administração 

Direta) 

Centro de Educação Infantil CEU Meninos - CEI 

Centro de Educação Infantil CEU Parque Bristol - CEI 

Centro de Educação Infantil Cardeal Motta - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Girassol - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Girofle Girofla 

Centro de Educação Infantil Heliópolis I (Simone Agnalda Ferreira) - CEI 

(Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Heliópolis II (Aparecida das Graças Silva Roseira) - CEI 

(Administração Indireta) 

                                                 
28
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Centro de Educação Infantil Inez Menezes Maria - CEI (Administração Direta) 

Centro de Educação Infantil Inocoop Ipiranga - CEI (Administração Direta) 

Centro de Educação Infantil Jardim Climax I - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Jardim Climax II - CEI (Administração Direta) 

Centro de Educação Infantil Jardim São Savério (Frei Sérgio Calixto Val Verde) - CEI 

(Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Margarida Maria Alves - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Mina - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Monumento - CEI (Administração Direta) 

Centro de Educação Infantil Nora Auler de Arruda Botelho - CEI (Administração 

Indireta) 

Centro de Educação Infantil Oficina da Criança - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Padre Pedro Balint - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Parque Fongaro - CEI (Administração Direta) 

Centro de Educação Infantil Santa Teresa - CEI (Administração Direta) 

Centro de Educação Infantil São Savério - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Vila Carioca - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Infantil Zezinho - CEI (Administração Indireta) 

Centro de Educação Unificado Professor Doutor Artur Alberto de Mota Gonçalves - 

CEU Meninos 

Centro de Estudos de Línguas junto à Escola Estadual Alexandre de Gusmão - CEL 

Colégio Arrelias 

Colégio Brasiliense 

Colégio Cora Coralina 

Colégio Eugênio Pose 

Colégio Luterano de São Paulo 

Colégio Virgem Poderosa 
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Creche Acorde - Creche Particular Conveniada 

Creche Casa da Infância do Menino Jesus - Creche Particular Conveniada 

Creche Catarina Laboure - Creche Particular Conveniada 

Creche Colheita de Esperança - Creche Particular Conveniada 

Creche Estrela da Manhã - Creche Particular Conveniada 

Creche Ipiranga - Creche Particular Conveniada 

Creche Josefa Julia - Creche Particular Conveniada 

Creche João de Barro - Sonho Encantado - Creche Particular Conveniada 

Creche Lar de Assistência à Criança Joel Corrêa de Avila - Creche Particular 

Conveniada 

Creche Lar do Amor Cristão - Creche Particular Conveniada 

Creche Mater Christi - Creche Particular Conveniada 

Creche Monsenhor Gerônimo Rodrigues - Creche Particular Conveniada 

Creche Nossa Senhora das Mercês - Creche Particular Conveniada 

Creche Paulo Freire - Creche Particular Conveniada 

Creche Primeiros Passos - Creche Particular Conveniada 

Creche Semente de Esperança - Creche Particular Conveniada 

Creche São Bernardo - Creche Particular Conveniada 

Creche São Vicente Pallotti - Creche Particular Conveniada 

Creche Vila Monumento - Creche Particular Conveniada 

Creche Vitória - Creche Particular Conveniada 

Diretoria Regional de Educação Ipiranga - DRE 

Diretoria de Ensino Região Centro Sul - DE 

Escola Estadual Alexandre de Gusmão - EE 

Escola Estadual Artur Saboia - EE 

Escola Estadual Doutor Secundino Domingues Filho - EE 

Escola Estadual Francisco de Assis Reys - EE 
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Escola Estadual Instituto Cristovão Colombo de Classes Provisórias - EE 

Escola Estadual Jacques Maritain - EE 

Escola Estadual Julio de Mesquita Filho - EE 

Escola Estadual Manuela Lacerda Vergueiro - EE 

Escola Estadual Melvin Jones - EE 

Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida - EE 

Escola Estadual Presidente Tancredo Neves - EE 

Escola Estadual Professor Astrogildo Silva - EE 

Escola Estadual Professor Ataliba de Oliveira - EE 

Escola Estadual Professor Carlos Estevam Aldo Martins - EE 

Escola Estadual Professor Demosthenes Marques - EE 

Escola Estadual Professor Eurydice Zerbini - EE 

Escola Estadual Professor Gualter da Silva - EE 

Escola Estadual Professor José Escobar - EE 

Escola Estadual Professor Maria Odila Guimarães Bueno - EE 

Escola Estadual Professor Odon Cavalcanti - EE 

Escola Estadual Professor Raul Cardoso de Almeida - EE 

Escola Estadual Seminário Nossa Senhora da Glória - EE 

Escola Estadual Visconde de Itaúna - EE 

Escola Municipal de Educação Infantil Batista Cepelos - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Antonio Francisco Lisboa - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil CEU Padre Benno Hubert Stollenwerk - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil CEU Professora Luciana Azevedo Pompermayer 

- EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Cidade do Sol - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Compositor Silvio Caldas - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Coronel Manuel Soares Neiva - EMEI 
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Escola Municipal de Educação Infantil Delfino Azevedo - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Dom Pedro I - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Joaquim Antonio da Rocha - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Josemaria Escriva Bem-Aventurado - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Otavio José da Silva Junior - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Padre Mario Marques e Serra - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Princesa Isabel - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Professor Milton Improta - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Professora Fátima Regina da Cruz Sabino 

Calaca - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Professora Isolina Leonel Ferreira - EMEI 

Escola Municipal de Educação Infantil Santo Dias da Silva - EMEI 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Alcântara Machado - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental CEU Meninos - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental CEU Parque Bristol - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Cassiano Ricardo - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Professor Francisco 

Meirelles - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Abrão Huck - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Ipiranga I - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental José do Patrocínio - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Gonzaga do Nascimento Jr. - 

Gonzaguinha - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Fontoura - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Salles - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Leão Machado - EMEF 

http://maps.mootiro.org/organization/4536
http://maps.mootiro.org/organization/4546
http://maps.mootiro.org/organization/4446
http://maps.mootiro.org/organization/4504
http://maps.mootiro.org/organization/4447
http://maps.mootiro.org/organization/4508
http://maps.mootiro.org/organization/4449
http://maps.mootiro.org/organization/4451
http://maps.mootiro.org/organization/4493
http://maps.mootiro.org/organization/4493
http://maps.mootiro.org/organization/4498
http://maps.mootiro.org/organization/4441
http://maps.mootiro.org/organization/4440
http://maps.mootiro.org/organization/4439
http://maps.mootiro.org/organization/4507
http://maps.mootiro.org/organization/4490
http://maps.mootiro.org/organization/4450
http://maps.mootiro.org/organization/4450
http://maps.mootiro.org/organization/4487
http://maps.mootiro.org/organization/4497
http://maps.mootiro.org/organization/4501
http://maps.mootiro.org/organization/4502
http://maps.mootiro.org/organization/4454
http://maps.mootiro.org/organization/4454
http://maps.mootiro.org/organization/4514
http://maps.mootiro.org/organization/4434
http://maps.mootiro.org/organization/4505
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Roberto Plínio Colacioppo - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Sylvia Martin Pires - EMEF 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Péricles Eugênio da Silva Ramos - EMEF 

Escola de Educação Infantil Arco-Iris 

Escola de Educação Infantil Dentinho de Leite 

Escola de Educação Infantil Filhos do Rei 

Escola de Educação Infantil Sapequinha 

Instituto Baccarelli 

Instituto Educacional Aprendiz 

Katatau - Recanto Infantil 

Liceu Santo Antônio (Núcleo de Integração Pequeno Príncipe) 

Lápis Mágico - Núcleo de Recreação e Educação Infantil 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos Casa da Solidariedade Unidade IV - 

MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos MMC - Unidade II - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos MMC - Unidade V - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos MMC - Unidade VI - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos MMC - Unidade VIII - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos Sociedade Amigos de Vila Mercês - 

Núcleo Aducaja Unidade I - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos UNAS - Núcleo Imperador - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos UNAS - Núcleo Lagoa - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos UNAS - Núcleo Mina I - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos UNAS - Núcleo Mina II (Unidade I) - 

MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos UNAS - Núcleo Mina II - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos UNAS - Núcleo Portuguesa Unidade 

I - MOVA 

http://maps.mootiro.org/organization/4517
http://maps.mootiro.org/organization/4453
http://maps.mootiro.org/organization/4443
http://maps.mootiro.org/organization/4461
http://maps.mootiro.org/organization/4480
http://maps.mootiro.org/organization/4458
http://maps.mootiro.org/organization/4471
http://maps.mootiro.org/organization/793
http://maps.mootiro.org/organization/4460
http://maps.mootiro.org/organization/4459
http://maps.mootiro.org/organization/4455
http://maps.mootiro.org/organization/4473
http://maps.mootiro.org/organization/4489
http://maps.mootiro.org/organization/4489
http://maps.mootiro.org/organization/4509
http://maps.mootiro.org/organization/4510
http://maps.mootiro.org/organization/4511
http://maps.mootiro.org/organization/4544
http://maps.mootiro.org/organization/4523
http://maps.mootiro.org/organization/4523
http://maps.mootiro.org/organization/4547
http://maps.mootiro.org/organization/4525
http://maps.mootiro.org/organization/4527
http://maps.mootiro.org/organization/4526
http://maps.mootiro.org/organization/4526
http://maps.mootiro.org/organization/4524
http://maps.mootiro.org/organization/4529
http://maps.mootiro.org/organization/4529
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Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos UNAS - Núcleo Portuguesa Unidade 

II - MOVA 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos UNAS - Núcleo Portuguesa Unidade 

III - MOVA 

Nossa Creche I - Creche Particular Conveniada 

Nossa Creche II - Creche Particular Conveniada 

 

 

http://maps.mootiro.org/organization/4528
http://maps.mootiro.org/organization/4528
http://maps.mootiro.org/organization/4530
http://maps.mootiro.org/organization/4530
http://maps.mootiro.org/organization/4457
http://maps.mootiro.org/organization/4468

