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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo verificar se a política educacional do CEU: Centro 

Educacional Unificado criado e implementado no governo Municipal de Marta Su-

plicy também apresentado como uma proposta contra-hegemônica de escola inclu-

siva e cidadã, ainda existe nesta atual administração.  Apresenta e identifica os prin-

cípios do projeto CEU, bem como suas principais diferenças dentro de duas pers-

pectivas políticas: uma progressista e outra mais conservadora. Com a transição da 

administração publica através da posse do prefeito eleito José Serra e continuada 

com o exercício do vice-prefeito Gilberto Kassab, os CEUs ficam sujeitos às mudan-

ças técnico- administrativas e políticas, tornando necessária a análise da continuida-

de e da auto sustentabilidade destes complexos educacionais face ao alto investi-

mento dos recursos públicos demandados em sua implementação. Apresenta-se um 

estudo bibliográfico sobre a política neoliberal em educação e também aos docu-

mentos oficiais da Rede Municipal de São Paulo. Por meio da pesquisa empírica 

com protagonista do projeto foram observadas as principais diferenças objetivando a 

análise do processo instituinte.  

 

Palavras-chaves: CEU, contra-hegemonia, escola cidadã, políticas públicas, 

currículo e gestão educacional.  
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ABSTRACT 
 

This study it has as objective to verify if the educational politics of the CEU: 

Unified bred and implemented Educational center in the Municipal government 

of Marta Suplicy also presented as a proposal against-hegemonic of inclusive 

school and citizen, still exists in this current administration. It presents and it 

identifies to the principles of the project CEU, as well as its main differences 

inside of two perspectives politics: a progressive and another more conserva-

tive. With the transition of the administration he publishes through the owner-

ship of elect mayor Jose continued Mountain range and with the exercise of 

vice-mayor Gilberto Kassab, the CEUs are citizens to the administrative 

changes technician and politics, becoming necessary the analysis of the conti-

nuity and the auto support of these educational complexes face the high in-

vestment of the demanded public resources in its implementation. A biblio-

graphical study is also presented on the neoliberal politics in education and to 

official documents of the Municipal Net of São Paulo. Through the empirical 

research with protagonist of the project the main differences will be observed 

objectifying the analysis of the instituinte process.  

 

Keywords: CEU, against-hegemonic, school citizen.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Entendo, pois, que o processo educativo é passagem da desigualdade à i-

gualdade. Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu 

conjunto como democrático sob a condição de se distinguir a democracia 

como possibilidade no ponto de partida e a democracia como realidade no 

ponto de chegada. ( Saviani, 2007, p.78) 

 

 

Apresentamos a dissertação: Centros Educacionais Unificados de São Paulo: 

implementação e continuidade numa nova gestão política com a citação do profes-

sor Dermeval Saviani pois acreditamos que a escola é o espaço de direito de todos 

de humanizar-se de ter direitos de igualdade  e de oferta de oportunidades. 

Democratizar a escola pública implica um número cada vez maior de pessoas 

exercendo o poder de decidir sobre seus rumos, de ter uma educação de qualidade, 

e oportunidade de direitos. Assim este trabalho destina-se principalmente a compre-

ender o projeto CEU, e como estes equipamentos estão inseridos na Rede Municipal 

de Educação de São Paulo. 

A idéia de um equipamento urbano voltado para a inclusão social que agrega 

educação, esporte e cultura é em sua essência inovador e busca a idéia de uma es-

cola cidadã. 

Para subsidiar a reflexão de políticas progressistas da educação, que exigem 

muito mais análise do que crítica propriamente dito, foram escolhidos obras de estu-

diosos em defesa das classes subalternas, autores, estes, que traziam e trazem dis-

cussões teóricas e políticas para que todos os cidadãos tivessem acesso a conhe-

cimentos e oportunidade do enfrentamento da opressão das classes dominantes. 

Reconhecer o direito de uma educação de qualidade e proporcionar o acesso 

à diversidade sócio- cultural é reconhecer a educação como um caminho para uma 

sociedade mais justa e igualitária.   
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INTRODUÇÃO 

 

[...] quanto mais me aproximo criticamente do objeto de 
minha observação, mais consigo perceber que esse objeto 
não é, porque ele está se tornando. Então, começo a notar 
cada vez mais, na minha observação, que o objeto não é 
algo em si mesmo, mas está dialeticamente se relacionando 
com outros que constituem uma realidade (FREIRE, 1993, 
p. 72). 

 

 

Fazer pesquisa em educação é construir um importante instrumento de 

reflexão acerca das possibilidades de superação em que se encontra a escola 

pública brasileira. Os estudos educacionais que visam a uma contribuição para a 

reflexão crítica e propositiva sobre a escolarização devem levar em consideração 

sua historicidade e sua situação sociopolítica. 

Elaborar uma pesquisa em educação no Brasil, país onde 56 milhões de 

pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, é algo muito complexo, é um caminho 

longo, cheio de desafios, para ganhar experiências e superar dificuldades. 

O mundo no século XX sofreu muitas mudanças e transformações, 

principalmente a partir da década de 60. Uma das principais características da 

sociedade contemporânea é a fragmentação da vida social, o individualismo, a 

organização para o trabalho e a tecnologia cada vez mais avançada. Nada é 

simples: vivemos em uma sociedade complexa, na qual a política, a economia e a 

cultura são fortemente influenciadas pelo âmbito global. 

A globalização é uma nova forma de acumulação e regulamentação do 

capital que se constitui num sistema mundial, com capacidade de ação cada vez 

mais independente dos Estados nacionais. Com a transformação do capitalismo, o 

sistema educacional também é transformado: há a construção de uma educação 

pragmática, voltada para a lógica do capitalismo neoliberal, na qual valores como o 

individualismo e a competitividade são enaltecidos. 

Diante desses fatos, a educação básica passa a ter uma importância 

diferenciada para o enfrentamento do mundo moderno, e torna-se momento no qual 

se espera que habilidades e disposições sejam construídas e ampliadas como base 

para desenvolvimentos posteriores, inclusive aqueles relativos a profissionalização e 
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requalificação. A educação passa a ser vista, desta maneira, como condição para o 

desenvolvimento econômico e social. 

Na segunda metade da década de 80, o Brasil passou por um período de 

abertura política, democratização do Estado e reorganização da sociedade. O 

governo federal, porém, mostrou-se incapaz de articular e conduzir questões 

importantes na área educacional. Os debates em torno da nova Constituição 

permitiram maior participação das entidades civis no delineamento das políticas 

públicas voltadas à educação. Esse movimento democrático resultou em algumas 

experiências importantes em várias partes do Brasil, sem realmente alcançar uma 

política pública nacional democratizadora de acesso, permanência e qualidade.  

A partir dos anos 90, há uma aceleração do desenvolvimento tecnológico 

e do processo de globalização, e a educação passa a ser discutida, sobretudo com 

relação ao seu aspecto econômico, já que a construção de um novo modelo de 

desenvolvimento visa também a uma reinserção do País no cenário mundial. 

Com a Constituição Federal de 1988 (a qual afirma que "a educação é 

direito de todos e dever do Estado e da Família"), vinculada a uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (que trata da valorização da experiência 

extraescolar e de uma educação voltada ao trabalho e às práticas sociais), tenta-se 

dinamizar um novo modelo de educação para o Brasil, apesar de todas as limitações 

dos recursos financeiros de estados e municípios. 

Diante de tais questões, procuro trazer a concepção do Centro 

Educacional Unificado desenvolvido pela Prefeitura do Município de São Paulo, 

durante os anos de 2001 a 2004, na gestão da prefeita Marta Suplicy, e no período 

de 2005 até 2009, na gestão do prefeito Gilberto Kassab. 

Ao focar na concepção desse projeto nesses dois períodos, analisando o 

projeto inicial e se ainda existe nos dias atuais, procuro identificar a definição da 

Política de Educação Inclusiva e Integrada que implica e sua práxis educacional 

diferenciada (por trazer em sua estrutura de organização a interlocução entre os 

vários atores envolvidos, por meio de uma gestão compartilhada).  

O presente trabalho traz informações que permitirão perceber as 

implicações da política neoliberal na educação, enquanto superestrutura que 

desempenha papel ideológico fundamental para a perpetuação ou para a busca da 

transformação da ideologia veiculada pelo sistema capitalista, e até que ponto os 

Centros Educacionais Unificados envolvem, em seu projeto princípios, e práticas 
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contra-hegemônicas. Para isso, apresento informações obtidas em documentos, 

jornais e revistas da época, bem como dados coletados por meio de entrevista em 

profundidade com o educador Edson Fasano envolvido tanto na elaboração, como 

na gestão do projeto.  

Assim, esta pesquisa é de natureza qualitativa, apoiada em documentos, 

manifestações em veículos da imprensa e em entrevista com educador envolvido na 

administração municipal, durante a criação do projeto CEU. 

De acordo com Gadotti (2001), propostas político-pedagógicas 

sintonizadas com políticas mais amplas poderão contribuir para a transformação 

social: 

 

Diria que não se universalizará a educação básica, na 
América Latina, simplesmente com políticas educacionais, 
que sintonizem a escola e o mercado. Mas com propostas 
político-pedagógicas sintonizadas com processos mais 
amplos de construção de infância, de construção de 
adolescência e de juventude. Porque enquanto esses 
processos não estiverem garantidos a escola sozinha não 
constrói esses sujeitos (GADOTTI, 2001, p. 275). 

 

Partindo da hipótese de que os Centros Educacionais Unificados 

implantados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, a partir de 2003, apresentavam 

uma proposta cidadã — logo, contra-hegemônica em relação à educação neoliberal 

—, pretendemos analisar como está, na atual administração, o andamento deste 

projeto, bem como analisar as diferenças encontradas em sua implantação. Parto 

ainda da tese de que o projeto CEU, num governo progressista, como se propôs a 

ser o Partido dos trabalhadores (PT), no período em que administrou o município de 

São Paulo (2000-2004), gestão de Marta Suplicy, deve ter demarcado com 

princípios de uma educação emancipadora. De outra parte, como o sucessor 

daquela administração municipal foi o prefeito José Serra, o qual permaneceu 

apenas um ano no governo e foi substituído por Gilberto Kassab, ambos 

representantes de forças mais conservadoras, suponho que a política educacional 

que desenvolveram tenha as marcas ideológicas destas forças. Como foi dada 

continuidade é até ampliação ao projeto CEU no novo governo, se a hipótese 

formulada estiver correta, será possível captar as mudanças entre os dois momentos 

de funcionamento do CEU e identificar a natureza dessas mudanças.  
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Outro aspecto fundamental que procurarei analisar é a participação da 

comunidade nos Centros Educacionais Unificados, enquanto polos irradiadores de 

cultura: uma proposta educacional emancipadora, por definição, deve contar com a 

participação ativa da comunidade escolar e seu entorno, pois administrações 

centralizadoras não são caracterizadas como democráticas. Também analisarei o 

projeto político pedagógico, espaço de integração entre educação formal, não formal 

e informal, utilizando as linguagens da cultura esporte e do lazer, como aspectos 

para a construção da formação dos sujeitos na perspectiva da ética e da estética. 

 

Humanização e desumanização dentro da história, num 
contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos 
homens como seres inconclusos e conscientes de sua 
inconclusão. Mas ambas são possibilidades, só a primeira 
nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens. 
Vocação negada, mas também afirmada na própria negação. 
Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na 
violência dos opressores. Mas afirmada no anseio de 
liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação 
da sua humanidade negada (FREIRE, 2005, p. 32). 

 

Procuro apresentar, no item 2 ("Como tudo começou: o caminho 

percorrido para a construção do centro educacional unificado"), a proposta inicial do 

CEU na gestão do Partido dos Trabalhadores, estudando os documentos 

institucionais da Prefeitura do Município de São Paulo, objetivando compreender o 

processo de construção da proposta educacional dos CEUs, assim como seus 

vínculos com os movimentos sociais. 

No item 3 ("Os Centros Educacionais Unificados numa nova gestão 

política"), faço uma análise dos documentos institucionais da Prefeitura do Município 

de São Paulo, porém, agora numa outra gestão, a de Gilberto Kassab, explicitando 

as principais mudanças de projeto e fins educacionais. O objetivo de tal pesquisa é 

encontrar pontos que mostrem como um projeto que foi concebido por um governo 

se sustenta do ponto de vista de seus propósitos, mesmo após a posse de um novo 

governo. 

Algumas hipóteses foram levantadas para que a busca dos aspectos de 

sustentabilidade do projeto fosse otimizada. A validação da continuidade do Projeto 

CEU, independentemente do governo que assume o controle da Prefeitura de São 

Paulo, pode estar relacionada com quatro questões, apresentadas a seguir. 
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a) Se os Centros Educacionais Unificados tiverem uma gestão democrática e 

conseguirem articular os segmentos da população envolvidos a participar 

de suas atividades.  

b) Se nestes Centros houver mecanismos de controle público que garantam 

que a gestão democrática seja de fato praticada. 

c) Se os CEUs tornarem-se um espaço de relevância à comunidade do 

entorno, representada pelo bairro em que se encontram e pelos bairros 

adjacentes.  

d) Se os recursos financeiros para a manutenção de suas operações se 

tornarem disponíveis.   

Por outro lado, a continuidade do Projeto CEU pode estar comprometida 

pela presença de condicionantes relacionadas com três questões. 

A)Se os Centros Educacionais sofrerem interferências constantes por parte 

do poder público por motivos políticos, administrativos e/ou eleitorais.  

B)Se houver redução drástica nos investimentos para sua manutenção. 

C)Se se tornarem um espaço de exclusão social (elitismo, escola de 

referência, escola padrão, etc.)  

É necessário examinar aspectos fundamentais do projeto dos Centros 

Educacionais Unificados e seu modelo de gestão, para, a partir desse levantamento, 

verificar se de fato esse equipamento de caráter multissetorial apresenta condições 

e características favoráveis à educação pública paulistana com qualidade social e 

continuidade.   

No item 4 ("Pesquisa de campo: conhecendo projetos atuais dentro do 

Centro Educacional Unificado São Rafael"), apresento uma pesquisa de campo 

realizada em um Centro Educacional Unificado, para observar como é o 

funcionamento real deste equipamento.  

No item 5 ("Entrevistas e dados de participação da comunidade"), tratarei 

dos procedimentos metodológicos da pesquisa de caráter qualitativo e que envolveu, 

como ficou dito, entrevista com educador que contribuiu na implantação do CEU no 

período do governo de Marta Suplicy .Procurarei trazer os dados de participação da 

população dentro dos Centros Educacionais Unificados e o que estes dados revelam 

diante da proposta de uma escola cidadã — cujo ponto fundamental é a formação de 

sujeitos articulados organicamente, no sentido do seu pertencimento, de sua 
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identidade e de uma educação significativa para as classes populares, que procura 

vencer a histórica educação dual presente no sistema capitalista. 

De posse desses dados, no item 6 ("Considerações finais"), será 

realizada sua análise, tendo como objetivo ressaltar indicadores que permitam 

estabelecer e mostrar as diferenças entre os dois momentos dessa política 

educacional.   

Ao fazer uma pesquisa em educação, nos deparamos com enorme 

complexidade, e, por isso, devemos estar abertos para o mundo, observar que as 

escolhas realizadas representam parte interpretativa do todo e são, portanto, a 

produção de um conhecimento provisório e inacabado, em constante transformação. 
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1 COMO TUDO COMEÇOU: O CAMINHO PERCORRIDO PARA A 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO 

 

Uma escola que seja dada à criança a possibilidade de 
formar-se, de tornar-se um homem, de adquirir os critérios 
gerais que sirvam ao desenvolvimento do caráter. [...] Uma 
escola que não hipoteque o futuro da criança e constranja a 
sua vontade, sua inteligência, sua consciência em formação 
a mover-se dentro de uma bitola. [...] Uma escola de 
liberdade e de livre iniciativa e não uma escola de 
escravidão e de mecanicidade (GRAMSCI,1958,p.59 apud 
MOCHCOVITCH). 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar um estudo sobre as definições de 

políticas públicas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, para atendimento no setor 

educacional, formação de uma escola reflexiva, inclusiva e de formação do cidadão 

integral. Como proposta inovadora do governo da prefeita Marta Suplicy, nasceu o 

sonho de uma escola única, na qual educação, cultura e lazer estão intrinsecamente 

ligados e voltados para as classes populares como ação contra a lógica capitalista 

neoliberal. 

Pensar em uma nova escola é pensar numa nova maneira de conceber o 

currículo, é pensar em como os professores percebem e concretizam sua prática 

pedagógica, é pensar como os alunos vivem o seu ofício de estudante. 

Ao pensar numa escola reflexiva, algumas práticas devem ser mudadas, 

pois nesta escola acredita-se que, para formar o cidadão, é necessário organizar 

contextos de aprendizagem, exigentes e estimulantes, em ambientes formativos que 

favoreçam o cultivo de atitudes saudáveis, e estimular capacidades e competências 

de desenvolvimento, de modo que se possa viver e conviver, intervindo e interagindo 

com outros cidadãos. 

Acreditamos que a aprendizagem é um processo continuado de 

experiências de saber. Desta forma, a função social da escola é criar e organizar um 

currículo orientador de aprendizagens com uma gestão estratégica e flexível. 

Na escola reflexiva, os professores tornam-se atores sociais, 

responsáveis em sua autonomia, críticos em seu pensamento, exigentes em sua 

condição de profissionais, todos envolvidos e integrados na busca do mesmo 

objetivo — formar o cidadão reflexivo, numa formação integral. 
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Ao trabalhar para sua formação integral, estamos preparando os 

educandos para sua vida, de modo que fiquem mais bem preparados para 

demonstrar resiliência e capacidades de superação diante das dificuldades e para 

viver criticamente o cotidiano. 

 

Habituados a refletir, terão motivações para continuar a 
aprender e para investigar, reconhecerão a importância das 
dimensões afetivas e cognitivas do ser humano, reagirão 
melhor em face da mudança e do risco que caracterizam 
uma sociedade em profunda transformação... (Alarcão, 
Isabel, 2010, p. 34) 

 

Ao pensarmos em uma educação integral, devemos ter em mente não 

apenas uma educação formal, oferecida pela escola, mas também a educação e a 

formação do cidadão integral — um cidadão com direito de acesso à cultura, que por 

muitas vezes lhe é negado. Neste sentido, pensar numa escola em que, com a 

educação formal, seja oferecido aos educandos acesso a cultura e lazer faz toda a 

diferença. Por isso, o sonho CEU torna-se um polo de desenvolvimento dos 

educandos e também da comunidade do entorno. 

 

No que se refere à área social, atuar como Polo de 
Desenvolvimento da Comunidade implica dois movimentos: 
o de atrair para o interior da unidade as experiências e os 
movimentos que estão presentes no contexto mais próximo 
e o de oferecer experiências significativas à comunidade, 
considerando como ponto de partida o conhecimento da 
cultura local. Como Polo de Desenvolvimento da 
Comunidade, o CEU deverá oferecer à população acesso 
aos programas sociais, promovendo a divulgação e a 
integração aos mesmos (SÃO PAULO [Município], 
Secretaria Municipal de Educação, 2002, p. 20). 

 

Pensando em todos estes aspectos e visando a uma educação de 

qualidade, nascem os Centros Educacionais Unificados (CEUs), um combate ao 

capitalismo e à exclusão social e cultural. A partir de agora, irei descrever um pouco 

desse sonho que se tornou realidade.  

O Centro Educacional Unificado, carinhosamente chamado de "CEU", foi 

o principal projeto da Secretaria Municipal de Educação na gestão Marta Suplicy na 

Prefeitura paulistana. Integra, no mesmo espaço físico, equipamentos de diversos 

órgãos da administração municipal — Secretarias da Educação, da Cultura e de 

Esporte — e conta com a presença efetiva das Secretarias Municipais de 
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Assistência Social, da Saúde, de Transporte e Infraestrutura Urbana, de Segurança 

Urbana e das Subprefeituras, vivenciando-se a intersetorialidade e demonstrando-se 

como o poder público, de forma integrada, pode se aproximar das comunidades 

locais e compreender melhor suas necessidades, ao mesmo tempo em que pode 

otimizar os recursos públicos, ao atender integradamente as demandas.  

O projeto arquitetônico dos CEUs foi desenvolvido por arquitetos, 

funcionários públicos, da equipe de Edif/SSO (órgão da Secretaria Municipal de 

Serviços e Obras). Aproveitou-se o conceito de "escola parque" idealizado na 

década de 50 pelo educador Anísio Teixeira, que previa a construção de centros 

populares de educação em todo o estado da Bahia para crianças e jovens de até 18 

anos, e desenvolveu-se o conceito de "praça de equipamentos". 

A ideia de um equipamento urbano voltado para a inclusão social já havia 

sido tema de discussão da gestão da prefeita Luiza Erundina, em 1992, quando 

Paulo Freire ainda era secretário da Educação. Naquela época, estava na direção 

no Departamento de Edificações do município (Edif) a arquiteta Mayumi de Souza 

Lima, que estudava as relações entre arquitetura e educação na perspectiva de que 

o espaço ajuda o cidadão a se educar e a balizar sua conduta. Essa visão procurava 

superar o tipo de proposta para as construções escolares desenvolvida nas décadas 

de 70 e 80, com uma tendência de padronização dos edifícios públicos, em especial 

os prédios escolares, o que ocasionou a compartimentagem dos ambientes e 

dificultou a comunicação dos diferentes segmentos presentes na escola, tornando 

assim a ambiência das unidades escolares como fator relevante na formação de 

cidadãos. Essa mudança na concepção e na ressignificação da arquitetura escolar 

contribuiu para o desenvolvimento do projeto CEU, visto que houve importante 

mudança na dimensão do prédio destinado à educação e principalmente em sua 

configuração, procurando-se maior integração entre os setores da escola e entre a 

própria escola e o espaço exterior, o bairro. 

Uma das discussões quanto à concepção arquitetônica desses novos 

equipamentos dizia respeito à sua função. Seriam estes espaços Centros 

Educacionais Unificados ou Centros de Estruturação Urbana? Essa questão foi 

pouco abordada na divulgação dos CEUs no período de sua implantação, tanto por 

parte da imprensa, quanto por parte do Partido dos Trabalhadores. A sociedade 

paulistana teve a impressão de se tratar apenas de um novo edifício com 

características qualitativas e dimensionais acima das até então destinadas às 
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unidades escolares. Esses aspectos só foram contemplados após as eleições de 

2004, quando se questionava até a continuidade do Projeto CEU pela gestão do 

prefeito eleito José Serra.  

O arquiteto dos Centros Educacionais Unificados Alexandre Delijaicov e o 

economista Fernando Haddad, figuras que contribuíram para que o Projeto CÉU se 

tornasse realidade, identificam nesses espaços uma concepção voltada para a ideia 

de Cidade Educadora e como centros de estruturação urbana. Esse aspecto já havia 

sido foco de pesquisas do Instituto Paulo Freire que convergiram para a concepção 

de que os CEUs seriam capazes de estruturar a abrangência urbana de seu redor, 

pois se tornariam referência arquitetônica para o bairro. Segundo Delijaicov, em 

entrevista aos pesquisadores do Instituto Paulo Freire, "a população constrói a sua 

casa, olhando para a do vizinho".  

O CEU é um projeto que dá continuidade a muitas propostas que 

diferentes administrações públicas em diversos locais do País tentaram e/ ou 

conseguiram implementar, visando a ações pedagógicas para as classes populares. 

(Dentre esses projetos, pode-se citar os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIESPs) do Rio de Janeiro (1983 a 1987), os Programas de Formação Integral da 

Criança (PROFICs) do estado de São Paulo (1986), os Centros Integrados de 

Atendimento à Criança (CAICs) e os Centros de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAICs), criados em 1994, por iniciativa do governo federal.) Sua 

proposta visava alternar atividades intelectuais com atividades práticas, como artes 

aplicadas, industriais e plásticas, além de jogos, recreação, ginástica, teatro, música 

e dança, distribuídas ao longo de todo o dia. 

 

Desejamos uma escola do nosso tempo, janela aberta para 
o presente e para o futuro, onde se viva a utopia mitigada 
que permite criar e recriar, sem contudo perder a 
razoabilidade e a estabilidade. Uma escola onde se realize, 
com êxito, a interligação entre três dimensões da realização 
humana: a pessoal, a profissional e a social. E onde se 
gerem conhecimentos e relações, comprometimentos e 
afetos (Alarcão, Isabel, 2001, p. 12). 

 

 

Cada CEU cobre 13 mil metros quadrados de área construída, com 

equipamentos assim distribuídos (ver Figura 1, a seguir): 
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• Centro de Educação Infantil (CEI), que atende crianças de 0 a 3 anos 

de idade, com capacidade para 300 crianças; 

• Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), que atende crianças de 

4 a 6 anos, com capacidade para 900 crianças; 

• Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF), que atende 

crianças de 7 a 14 anos, com capacidade para 1.260 crianças durante 

o dia e 630 jovens e adultos à noite; 

• conjunto esportivo, com quadra poliesportiva coberta, salão de 

ginástica, pista de skate e piscinas (semiolímpica, de recreação e uma 

para bebês) todas aquecidas; 

• conjunto cultural, com teatro e cinema, biblioteca, estúdios de produção 

e gravação multimídia (imagem e som) e fotográfico, salas para 

oficinas de artes, dança, música e outras atividades, com instrumentos 

musicais para duas orquestras (uma de cordas e a Big Band), rádio 

comunitária e escola de iniciação artística; 

• centro comunitário, com espaços para atividades da comunidade, além 

de padaria comunitária que oferece cursos profissionalizantes; 

• telecentro, com sala com 20 computadores de uso livre da comunidade 

(qualquer pessoa pode ter seu e-mail, fazer pesquisas, conversar, etc.), 

além de cursos de capacitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Localização de cada CEU e seus equipamentos. Fonte: SÃO PAULO (Município), Secretaria 
Municipal de Comunicação e Informação, 2003 
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Os CEUs funcionavam durante todos os dias da semana. De 6:30h, com 

a chegada de pessoas para caminhadas e cursos, até 23:00h, com a saída do último 

aluno ou espectador de teatro ou cinema. Aos sábados, fechava-se mais tarde, 

dependendo da programação: quando havia baile ou festivais de música e teatro, ia-

se até bem mais tarde. No domingo, encerravam-se as atividades às 7:00h da noite. 

As segundas-feiras eram dedicadas à avaliação, ao planejamento e ao debate das 

propostas pedagógicas que deveriam ser o elo entre educação, cultura e esportes, 

independentemente da programação da escola, mas em diálogo com esta. 

Vale ressaltar que os CEUs funcionavam como todas as outras unidades 

educacionais da rede municipal de ensino, como um espaço de educação inclusiva, 

de formação permanente e de humanização das relações sociais. Sua concepção 

exigia a construção processual de um projeto político pedagógico, permitindo a 

todos atualizar informações e contextualizar suas próprias experiências, de modo a 

reconhecer, considerar e trabalhar com as diferenças e desigualdades nas diversas 

formas em que se apresentam em nosso cotidiano. 

Segundo Anelli1 cada CEU procurou constituir sua identidade a partir do 

contexto sociocultural em que estava inserido, garantindo a unidade do projeto em 

relação aos fundamentos e princípios que orientam seu funcionamento. O 

envolvimento e a organização das escolas e da comunidade do entorno eram e 

ainda são essenciais para: garantir os objetivos educacionais, socioculturais e 

esportivos, nas suas dimensões ética, estética e cognitiva; favorecer a apropriação 

de diferentes linguagens culturais pela população; mobilizar e reorganizar as 

relações sociais do bairro, estimulando a criação de uma identidade local; 

proporcionar um espaço de reflexão, de estudos e construção conjunta de 

conhecimento; criar um espaço propiciador da construção individual e coletiva da 

ação pedagógica e que, ao mesmo tempo, seja um espaço de participação e 

organização dos diferentes segmentos e movimentos sociais, para que, com o 

tempo, se transformem em espaços de afirmação de direitos e de promoção da 

cidadania. 

 

_______________________ 
1 Renato Anelli em seu relato sobre os Centros Educacionais Unificados. 
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Sua organização e seu funcionamento refletem um novo conceito na 

gestão do espaço público, propondo a articulação das forças atuantes nas 

comunidades locais e, de modo especial, na composição do Conselho Gestor e pela 

constituição de instâncias de participação que contemplem as necessidades e os 

interesses dos diversos segmentos ali representados. Na sua composição, havia 

dois terços de representantes da comunidade, dos pais e dos alunos e um terço de 

funcionários do próprio CEU, garantindo-se a representatividade para a comunidade, 

com o intuito de ampliar sua participação no exercício da cidadania ativa, exercendo 

controle social sobre o equipamento. 

A gestão participativa e democrática extrapolava os Conselhos Gestor ou 

Escolar existente em cada unidade escolar, na medida em que se procurava ampliar 

o envolvimento da sociedade nos diversos projetos e atividades desenvolvidas nas 

unidades escolares, construindo-se uma rede de troca de experiências e 

informações e propiciando-se a organização de movimentos sociais para além da 

escola. Esse processo também é educativo e deve ser compreendido como parte da 

educação na formação dos sujeitos sociais. 

Nos CEUs foram constituídos diversos núcleos, de acordo com os 

interesses locais. Podiam ser por tema ou por faixas etárias (como, por exemplo, 

jovens, idosos, negros, praticantes de cultura popular ou de samba de raízes); ou 

ainda por comissões de trabalho, permanentes ou não, para a realização de 

atividades especiais, mas sempre dialogando com o Conselho Gestor. 

Auxiliando os gestores, existiam três núcleos, o educacional, o cultural e o 

esportivo, cujos membros representavam as respectivas Secretarias para que 

houvesse integração das políticas de cada pasta ao projeto político pedagógico. No 

CEU, todas as ações, as atividades e os projetos desenvolvidos eram fruto de um 

ato pedagógico integrado às diretrizes educacionais.  

Além de promover a integração entre as unidades escolares, o projeto 

político pedagógico dos CEUs propôs outra inovação, que foi a convivência dos 

alunos com pessoas da comunidade, dentro do ambiente escolar. Por exemplo: 

pessoas com mais de 60 anos de idade, muitas vezes já aposentadas, sem contato 

com a família, excluídas do mercado de trabalho e impossibilitadas de ter uma vida 

culturalmente ativa, contavam com atividades direcionadas para esta faixa etária, 

como hidroginástica, ioga, caminhada, aulas de dança de salão, informática, rodas 

de leitura e até de "bailes da saudade"; participavam de "contações" de histórias que 
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ocorriam na biblioteca, para as crianças, ou em baixo de árvores; muitos 

encontraram de novo um objetivo para seus dias. 

O projeto CEU caminhou na direção da construção de uma Cidade 

Educadora, onde todas as ações de gestão da cidade devem ser efetivamente 

educativas. Um de seus princípios é que, sendo um espaço de formação para e pela 

cidadania, preocupa-se com a condição contemporânea das crianças, dos 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, desenvolvendo programas educativos desde 

e com estes atores e autores. 

 

Coerentemente com o princípio da proteção social, a 
Secretaria Municipal de Educação prioriza o fortalecimento 
da escola pública articulado ao desenvolvimento 
comunitário, na perspectiva do atendimento integral às 
crianças e adolescentes de uma cidade tão complexa como 
São Paulo. É nesse contexto que foi concebido o projeto 
dos Centros Educacionais Unificados (SÃO PAULO 
[Município], Secretaria Municipal de Educação, 2004, p. 6). 

 

O projeto CEU começou a ser estruturado pela Prefeitura paulistana em 

2001, durante o primeiro ano da gestão Marta Suplicy e a partir das consultas 

populares por meio do orçamento participativo2. Foi resultado de debates e lutas 

entre a dimensão da exclusão social, decorrente das políticas neoliberais, e a busca 

de alternativas e estratégias de resistências contra a perda dos direitos de uma 

parcela da população. O combate à exclusão passou pelo reconhecimento da 

necessidade de prover nas áreas de maior vulnerabilidade social com políticas 

públicas que propiciassem a inclusão e a ruptura com o ciclo de pobreza. Foi com 

esses objetivos que foi iniciado o projeto dos Centros Educacionais Unificados. 

 

Nascia um projeto de educação popular, de educação 
cidadã, buscando tratar o povo com dignidade e respeito. O 
projeto dos CEUs foi concebido, desde sua origem, como 
uma proposta intersetorial, somando a atuação das diversas 
áreas, como: meio ambiente, educação, emprego e renda, 
participação popular, desenvolvimento local, saúde, cultura, 
esporte e lazer. Os CEUs inspiram-se na concepção de 
equipamento urbano agregador da comunidade, com uma 
visão de educação que transcende a sala de aula e o 
espaço escolar (GADOTTI, 2004a, p. 2). 

_________________________ 
2 O programa Orçamento Participativo foi desenvolvido na Gestão PT na cidade de São Paulo e tinha como objetivo a 

participação ativa da sociedade em geral no elenco das prioridades do orçamento da cidade. Essas  assembléias eram 

públicas e ocorriam em todas as regiões da cidade.  
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O processo educacional visava a uma formação significativa em termos 

de recursos educativos e culturais, integrados com a realidade da comunidade. O 

projeto político educacional tinha por excelência a formação da cidadania, 

objetivando reverter a desigualdade social tão evidente na periferia da cidade. 

O projeto CEU foi concebido como um projeto intersecretarial entre a 

educação e a arquitetura, sendo uma educação humanizadora ideológica e uma 

concepção política social de reversão da urbanização capitalista.  

As áreas para construção dos CEUs foram escolhidas onde existia a 

presença de maior desigualdade social e exclusão (ver Quadro 1). 

 

Quadro 1 

 

Localização dos Centros Educacionais Unificados e índices de exclusão 

 

Número CEU Subprefeitura Distrito IE 
1 Perus Parque Anhanguera Perus -0,72 
2 Pera-Marmelo Pirituba Jaraguá -0,63 
3 Paz Freguesia do Ó Vila Brasilândia -0,82 
4 Vila Atlântica Pirituba Jaraguá -0,63 
5 Parque São Carlos São Miguel Vila Jacuí -0,63 
6 Vila Curuçá Itaim Paulista Vila Curuçá -0,79 
7 Parque Veredas Itaim Paulista Itaim Paulista -0,92 
8 Jambeiro Guaianazes Lajeado -0,92 
9 Inácio Monteiro Itaquera Cidade Tiradentes -0,93 

10 São Mateus São Mateus Iguatemi -0,87 
11 Aricanduva Itaquera Cidade Líder -0,58 
12 São Rafael São Mateus São Rafael -0,71 
13 Rosa da China Vila Prudente Sapopemba -0,67 
14 Meninos Ipiranga Sacomã -0,31 
15 Butantã Butantã Raposo Tavares -0,46 
16 Monte Azul Guarapiranga Jardim São Luiz -0,68 
17 Capão Redondo Campo Limpo Capão Redondo -0,77 
18 Alvarenga Cidade Ademar Pedreira -0,75 
19 Cidade Dutra Socorro Cidade Dutra -0,67 
20 Navegantes Socorro Grajaú -0,95 
21 Três Lagos Socorro Grajaú -0,95 

Nota: IE – índice de exclusão 
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A escolha dos terrenos para construção dos CEUs teve um estudo para 

que fosse garantido o respeito aos aspectos ambientais quanto à sua localização e 

com metragem mínima de 14 mil metros quadrados.  

Para a determinação dos locais onde seriam implantados os primeiros 

CEUs, foi utilizado como parâmetro o Mapa de exclusão/inclusão social da cidade de 

São Paulo do ano de 2000 (SPOSATI, 2004), que evidenciava a ausência de 

atuação do poder público na periferia paulistana. Os estudos preliminares definiram 

as regiões em que se intensificava a falta de espaços públicos destinados a 

educação, cultura, esporte e lazer. Previu-se também que os CEUs deveriam ser 

utilizados por toda a comunidade, não só pelos alunos matriculados nas unidades 

educacionais que os compunham.  

Para a determinação da construção dos CEUs, foi feita uma pesquisa por 

um período de 40 dias úteis, no final de outubro e início de novembro de 2001. 

Foram visitadas, nessa fase, mais de 100 áreas; agregando-se estas às da segunda 

fase de pesquisa, totalizaram-se 300 áreas visitadas, das quais 45 foram pré-

selecionadas e apenas 21 definitivamente escolhidas. Em dezembro de 2001, a 

então prefeita Marta Suplicy, em conversa com as comunidades locais, declarou 

oficialmente quais eram os terrenos escolhidos, decretando essas áreas como 

sendo de utilidade pública. 

O planejamento dos CEUs rompeu com a estrutura tradicional de planejar 

a cidade, pois seu planejamento foi intersecretarial. O projeto arquitetônico (ver 

Figura 2, na página a seguir) foi elaborado pelos arquitetos do Departamento de 

Edificações da Prefeitura de São Paulo, Hélio Duarte e Diógenes Rebouças. Eles se 

inspiraram no projeto arquitetônico da Escola Parque, adaptado da já mencionada 

experiência de Salvador, desenvolvido entre 1948 e 1952 em São Paulo. O projeto 

CEU consistia em três conjuntos: salas de aula, museu e biblioteca; administração 

(suporte administrativo e serviços assistenciais); e recreação (área esportiva e 

galpão coberto para recreio). 

 

O projeto concebido pela equipe de arquitetos do 
Departamento de Edificações da Prefeitura de São Paulo 
(Edif), que se consideram herdeiros do Convênio Escolar, 
agrupa o programa em três conjuntos volumétricos de 
formas simples e despojadas. O maior em forma de grelha 
ortogonal reúne as salas de aula, refeitórios, biblioteca, 
programa de inclusão digital padaria-escola, áreas para 
exposição e para convivência. O menor em forma de disco 
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elevado do solo abriga parte das crianças da creche. O 
terceiro reúne em um paralelepípedo de cinco andares, 
teatro, ginásio esportivo, salas de ensaios musicais e 
oficinas (ANELLI, 2004, p. 2). 

 

Todos os espaços do CEU tinham uma intencionalidade educacional em 

que eram estimuladas a convivência, a relação e a construção de significados por 

meio de ação dialogística e do respeito à diversidade. Os CEUs se propunham a 

oferecer uma educação de forma integrada, rompendo com o "ciclo estrutural da 

miséria".* 

Os CEUs foram concebidos na dimensão de um espaço aberto, com uma 

intrínseca relação, extrapolando o conceito de uma escola voltada unicamente aos 

educandos matriculados. O espaço desta maneira é concebido como espaço 

educacional com e para a comunidade. O bloco cultural (teatro, oficinas, biblioteca, 

telecentro), os espaços esportivos (ginásio de esportes, pista de skate, balneário) e 

de convívio (pátio, jardins e playground) foram pensados para atender a comunidade 

e seu entorno: esse é um conceito fundamental do projeto da escola cidadã3, ou 

seja, um conceito de sistema único de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
* A definição do objetivo do projeto CEU como intencionalmente dirigido para romper o ciclo estrutural 
da miséria encontra-se em São Paulo (Município) (2004a). Tal expressão também foi constantemente 
utilizada pela prefeita Marta Suplicy, em diferentes cerimônias de inauguração dos CEUs. 
3 Para Freire (2001, p.17) Conceito de escola cidadã compreende que o conhecimento exige participação, valoriza o 
protagonismo e as relações sociais, e nesse aspecto a escola é a possibilitadora da ruptura do poder hegemônico da classe 
dominante.    

Figura 2 Maquete do projeto arquitetônico do CEU. Fonte: SÃO PAULO (Município), 2004a, 
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A concepção do Centro Educacional Unificado – CEU 
atende a três objetivos específicos: 1 – Desenvolvimento 
integral das crianças, dos adolescentes, dos jovens, 
possibilitando o desenvolvimento integral para crianças, 
adolescentes, jovens e adultos. Estão incluídas a educação 
formal, não formal, e as atividades sócio-culturais, 
esportivas e recreativas como outras formas de 
aprendizagem. O trabalho envolve educação, cultura, 
esporte, lazer, assistência social e todas as ações que 
impliquem inclusão social, integrando os aspectos 
cognitivos, socioculturais, físicos e afetivos. 2 – Polo de 
desenvolvimento da comunidade. O trabalho no CEU 
propõe uma gestão compartilhada com a comunidade local, 
atuando como polo de desenvolvimento e poderá promover 
a articulação e organização no que se refere aos programas 
sociais e às ações de interesse local. Os CEUs têm, 
também, enorme potencial de integração entre as diversas 
secretarias municipais representadas nas subprefeituras. A 
educação, quando considerada sob a perspectiva da 
aprendizagem, identifica e reconhece todos os espaços da 
comunidade. Nem toda a aprendizagem é resultado dos 
ensinos sistematizados. Nesse sentido, todos os espaços 
devem ser considerados de aprendizagem, mesmo que não 
tenham propósito pedagógico formal, isso implica promover 
a integração entre as experiências culturais e de lazer da 
população. Uma comunidade de aprendizagem é uma 
proposta educativa da população. Uma comunidade de 
aprendizagem é uma proposta educativa da base local 
comunitária, territorializada e solidária auxiliando na criação 
da identidade local. 3 – Polo de inovação de experiências 
educacionais. O desenvolvimento de experiências 
educativas inovadoras nos diferentes níveis e 
desenvolvimento de experiências educativas inovadoras nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino permite que o 
CEU atue como centro de referência, estendendo o 
conhecimento adquirido para as demais escolas da região. 
Além de oferecer 50 mil novas vagas, o alcance social do 
CEU irá muito além dos 13 mil metros quadrados de área 
construída. Cada unidade foi pensada para incluir não 
apenas seus quase 2.500 alunos, mas toda a família e 
comunidade de modo geral (SÃO PAULO [Município], 
Secretaria Municipal de Educação, 2003, p. 14). 

 

O projeto dos CEUs restabelece a preocupação com o fortalecimento da 

escola pública, em que o foco primordial do currículo é a cidadania, tornando-se uma 

escola organizadora e articuladora do conhecimento, dos projetos sociais e de uma 

intrínseca relação com o interesse local. Desta forma, os CEUs tornam-se polos 

irradiadores de cultura, espaços privilegiados de integração das diversidades 

culturais, étnica e de gênero.  

Para que o Projeto CEU fosse concretizado, os professores Moacir 

Gadotti e Roberto da Silva, da Faculdade de Educação da Universidade de São 
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Paulo, vinculados ao Departamento de Administração Escolar e Economia da 

Educação, constituíram uma equipe de mais de 30 educadores do IPF, membros do 

CENPEC e da FIA( Fundação Institucional de Administração) da USP que 

acompanharam o processo de implantação dos novos centros durante o período do 

segundo semestre de 2002 e, mais intensamente, de julho de 2003 ao final de 2004, 

com a anuência da Secretaria Municipal de Educação e do seu Departamento de 

Orientação Técnica. Essa equipe desenvolveu trabalhos junto aos conselhos 

gestores provisórios, de forma presencial e à distância, para a capacitação de seus 

membros, na discussão da concepção democrática de gestão e na elaboração do 

regimento padrão dos CEUs. Durante a realização desse acompanhamento, 

ocorreram as primeiras inaugurações de alguns CEUs e a posse dos respectivos 

gestores.  

A pesquisa realizada pela equipe constituída pelos educadores visava 

investigar seis objetivos 4 fundamentais dos Centros:  

1. operacionalização dos objetivos propostos; 

2. construção do respectivo projeto educacional; 

3. processo de apropriação do CEU pela comunidade; 

4. relação dos usuários com o novo equipamento; 

5. integração entre as crianças e adolescentes de diferentes faixas 

etárias; 

6. realização das atividades didático-pedagógicas com as novas 

possibilidades educacionais oferecidas pelos Centros. 

O conceito de cidade educadora foi retomado pela gestão da prefeita 

Marta Suplicy no documento intitulado "Operação Urbana CEU", em que indicava 

cinco necessidades básicas para o raio de ação dos centros: 

1. melhoria das escolas do entorno; 

2. canalização de córregos próximos; 

3. melhoria (asfaltamento, sinalização e iluminação) nas vias públicas 

adjacentes; 

4. redirecionamento de tráfego e transporte coletivo locais; 

5. regularização de terrenos para a implantação dos CEUs.  

 

__________________________ 
4 Documento da Prefeitura Municipal de São Paulo: Centros Educacional Unificado,2004.  
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Esse conceito já havia sido foco de atuação na gestão da prefeita Luiza 

Erundina, em 1992. Mas, com a construção dos CEUs, seria revitalizado através de 

um projeto que pretendia reestruturar o cenário urbano de São Paulo, visto que os 

primeiros diagnósticos realizados na metrópole detectaram uma situação 

denominada de "antagônica": ao mesmo tempo em que a cidade dispunha dos mais 

modernos centros comerciais, residenciais, financeiros e culturais nas regiões 

centrais, pouco era oferecido para a população dos bairros periféricos, 

comprovando-se assim a herança do modelo econômico excludente e da 

globalização. Na periferia, a prática esportiva era pouco estimulada; a violência entre 

as crianças e os adolescentes era grande, porque os espaços pensados para a 

cidade, em geral, destinavam-se aos adultos, favorecendo assim a falta de 

oportunidades para a parcela mais jovem da população. 

Outro princípio do projeto CEU é de constituir-se como polo de inovação 

de experiências educacionais, onde educadores, educandos e comunidade possam 

estar num diálogo permanente. 

Uma vez que o CEU envolve as áreas de educação, cultura, esporte e 

lazer, todas as secretarias municipais dialogam sobre a política pública para 

transformar um cidadão integral, desenvolvendo um currículo em conjunto e um 

plano de trabalho no Centro. Este plano, adaptado em cada CEU e em diálogo com 

a comunidade e com o conselho gestor, estabelece estratégias programáticas e de 

gestão, envolvendo as diversas secretarias em atividades de integração nos 

diversos equipamentos e espaços do Centro. 

O projeto CEU também prevê a participação de universidades e 

organizações não governamentais no desenvolvimento de oficinas e no debate com 

o Conselho Gestor e com as secretarias, objetivando a implementação do plano de 

trabalho e a estruturação de projetos experimentais e pesquisas inovadoras. No 

contexto escola-comunidade, a interferência do trabalho educacional deve romper 

com os muros escolares e pensar a educação como processo humanizador, em que 

a busca pela qualidade de vida deve ser uma preocupação comunitária, assim como 

a luta pelos seus direitos, em que a escola assume papel fundamental: 

 

Outro ponto a destacar é o fato de haver um potencial de 
"extensor de urbanidade" contido no CEU, uma vez que ele 
provocará o estabelecimento de novas relações entre estes 
equipamentos, interferindo em seu além-muros, modificando 
o desenho do bairro, qualificando o espaço urbano da 
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cidade de São Paulo. Ele levará para a região onde forem 
implantados equipamentos nunca antes oferecidos à 
população local. Além disso, pretende-se que, a partir do 
CEU, formem-se redes de integração entre as escolas do 
entorno e os outros equipamentos sociais existentes na 
região (SÃO PAULO [município], Secretaria Municipal de 
Educação, 2002, p. 10). 

 

A gestão dos CEUs é um dos pontos mais importantes do projeto, pois é 

concebida como espaço de participação e descentralização do poder em que se 

destaca o erguimento de uma educação democrática concebida pela construção do 

conhecimento, por meio do diálogo e da diversidade. A concepção da gestão 

democrática é apresentada como uma forma de vivência, de um projeto político-

pedagógico inclusivo. 

Outro diferencial do projeto CEU em relação aos outros já citados é que 

as unidades educacionais inseridas dentro do complexo não exibem nenhum 

privilégio em relação às unidades do entorno, pois os Centros Educacionais 

Unificados foram criados também para promover a congregação entre os 

equipamentos públicos voltados para a educação. Ou seja, a beneficiada com essa 

visão é a comunidade, ao se evitar que estes centros se tornassem centros de 

excelência em educação, enquanto as demais unidades ficassem marginalizadas. 

As Unidades Educacionais dos CEUs em seu projeto tem quatro objetivos 

fundamentais: 

1) promover a educação integral de crianças, jovens e adultos; 

2) ser um polo de desenvolvimento da comunidade; 

3) ser um polo de inovações e experiências educacionais; 

4) promover o protagonismo infanto-juvenil. 

Para que estes objetivos fossem alcançados, foram criados novos cargos 

com atribuições diferentes de funções até então existentes no quadro funcional do 

município. São eles: coordenador de ação educacional, coordenador de ação 

cultural e coordenador de esportes e lazer.  

Os Centros Educacionais Unificados foram criados oficialmente pelo 

Decreto Municipal nº 42.832, de 6 de fevereiro de 2003, como complexos 

educacionais únicos em todas as suas dimensões, administrativamente 

subordinados à Secretaria Municipal de Educação e à respectiva Coordenadoria de 

Educação inserida em cada Subprefeitura. Já o Regimento Padrão dos CEUs foi 
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aprovado em 30 de novembro de 2004 e publicado no Diário Oficial do Município em 

1º de dezembro de 2004, após a análise da Indicação CME nº 4, aprovada em 27 de 

novembro de 1997, que estabeleceu as diretrizes para a elaboração do Regimento 

Escolar dos Estabelecimentos de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio 

do Sistema de Ensino do Município de São Paulo. Através dessa análise e levando 

em consideração a diferença encontrada nos Centros Educacionais Unificados é que 

se chegou à conclusão de que deveriam ter um Regimento Padrão, numa 

perspectiva de administração cotidiana através da participação popular, que 

contemplasse suas especificidades e multissetorialidade intrínsecas ao seu projeto.  

Os equipamentos da Secretaria da Cultura, como as bibliotecas e os 

teatros, têm seu próprio regulamento; os da Secretaria Municipal de Comunicação e 

Informação Social, em especial os telecentros, também, bem como as unidades 

esportivas vinculadas à Secretaria Municipal de Esportes. Fica evidente a 

necessidade de um Regimento Padrão dos CEUs, para evitar a simples 

transposição de diferentes áreas no mesmo espaço, gerando-se multiplicidade de 

estruturas de gestão e de regulamentos. O objetivo desse Regimento é o de 

promover a ação integrada entre as Secretarias de Educação, de Cultura e de 

Esportes presentes no mesmo complexo educacional. 

O Regimento Padrão dos Centros Educacionais Unificados torna-se o 

grande diferencial desse projeto, sendo o original publicado oficialmente uma 

referência, que aos poucos deve ser atualizado e aperfeiçoado de acordo com a 

avaliação crítica da comunidade dos CEUs em seu percurso cotidiano na figura do 

Conselho Gestor. Cria-se nesse sentido a premissa de que a comunidade, quanto 

mais participa dos processos constitutivos dos Centros Educacionais Unificados, 

mais deseja participar, o que retro alimenta a gestão democrática voltada para a 

qualidade social da educação e a intervenção pública através da discussão e da 

determinação das ações adotadas, definindo-se inclusive o orçamento público 

através do orçamento participativo. O protagonismo infanto-juvenil também é levado 

em conta nesse modelo de gestão, pois, através do Orçamento Participativo – 

Criança (OP Criança), cria-se a possibilidade de os jovens se tornarem cidadãos 

participantes da gestão pública.  

Para a consolidação de tudo que foi exposto, fica evidente a importância 

do gestor dos Centros Educacionais Unificados, para garantir a articulação dos 

diferentes segmentos lá presentes, coordenando a idealização e a realização do 
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projeto educacional do complexo, bem como da implantação e manutenção da 

gestão democrática e participativa.  

Diante desta apresentação do CEU, reporto-me ao grande pensador 

italiano Antonio Gramsci para refletir sobre a escola que temos e queremos e 

também para, numa perspectiva teórica, trazer mais uma contribuição. 

Gramsci afirma que a escola pode ser, em certa medida, transformadora, 

sempre que possa proporcionar às classes subalternas os meios iniciais para que, 

após longa trajetória de conscientização e luta, se organizem e se tornem capazes 

de governar aqueles que as governam (MOCHCOVITCH, 1992, p. 7). 

As formulações de Gramsci sobre a escola comum e única surgem no 

final do século XIX, quando as democracias capitalistas européias se empenham em 

generalizar o ensino básico. Apesar de não negar sua função reprodutora, Gramsci 

considera a escola como uma instituição que, dentro de certas condições, pode levar 

os indivíduos de diferentes classes sociais, principalmente os das classes 

subalternas, a obter esclarecimentos sobre seus direitos e deveres e que também 

pode contribuir para a elevação cultural desses indivíduos. 

Gramsci também admite que a escola produz conformismo e adesão, 

porém acredita ser possível superá-los, na medida em que as classes subalternas, 

por intermédio de uma escola eficiente, tenham acesso aos códigos das classes 

dominantes e possam manipulá-los contra a ordem dominante. Isto, para Gramsci, é 

a luta contra- hegemônica. 

A escola é uma das atividades estatais mais importantes para que o 

Estado seja ético. Porém, para que realmente seja ético, é preciso levar a maior 

parte da população a um determinado nível cultural e moral. 

A proposta de Gramsci é uma escola única inicial de cultura geral, 

humanista, formativa, em que seja garantida, pelo menos nos níveis básicos de 

ensino, uma verdadeira democracia, onde cada cidadão possa se colocar na 

condição de se tornar governante, ou seja, uma escola realmente democrática. 

Outro ponto a ser destacado sobre a escola formativa é que a escola 

deve ser única e comum e estar entre as reivindicações das classes subalternas, 

para que seus filhos tenham seus direitos garantidos no que diz respeito ao acesso 

á cultura, uma cultura próxima de sua vida e situada na história. 
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Desta maneira, a educação torna-se uma estratégia real na luta contra a 

ideologia dominante, pois a escola formativa e única pode com certeza formar 

intelectuais de outras classes sociais, que não somente a dominante. 

É importante ressaltar também que os profissionais da educação devem 

atuar profissionalmente com intencionalidade, ou seja, que suas ações sejam 

transformadoras, uma educação voltada para a reflexão e transformação. Devem 

instigar os alunos a aprender e a não se conformar com pouco, a não julgarem a si 

mesmos incapazes e a não se conformarem com uma educação dual. Nós, 

enquanto educadores, devemos atuar para uma educação que colabore para a 

construção da práxis pedagógica crítica e consciente, num contexto e processo 

teórico-prático contínuo e permanente, onde cada educando seja capaz de 

responder a problemas atuais, transformando sua própria realidade. 

A concepção de Estado Ampliado de Gramsci serve-nos como ponto de 

partida para a análise do caráter da instituição escolar. Este autor desenvolve sua 

teoria, evoluindo da compreensão clássica marxista de um Estado de classes para 

uma ideia de Estado mais ampliada, incluindo elementos convencionalmente 

identificados como aparelhos coercitivos do Estado, por ele denominados de 

sociedade política, e os associados à produção da ideologia dominante, 

configurados como aparelhos privados de hegemonia, dos quais faz parte a 

sociedade civil. Considerando a escola como um desses aparelhos privados de 

hegemonia e espaço necessário à formação da nova ordem intelectual e moral, 

Gramsci abre caminho para a reflexão do papel da escola hoje na construção de 

uma práxis transformadora e libertadora. 

Isso porque em uma relação dialética entre determinado e determinante, 

a escola tem condições de elaborar, junto aos elementos menos favorecidos da 

sociedade, instrumentos necessários à conquista da cidadania. Logo, a 

transformação das estruturas sustentadoras atuais encontra na escola, no acesso ao 

saber científico e na leitura crítica da realidade, aspectos importantes da 

organização da prática social. 

Os pressupostos filosóficos do pensamento gramsciano são decorrentes 

de sua adesão ao marxismo. Ao longo de toda sua obra, constata-se a defesa 

permanente da "filosofia da práxis" como a única concepção verdadeiramente 

científica da realidade e única base a partir da qual deverão as classes populares 

construir a sociedade que lhes conferirá uma situação de justiça. A historicização da 



 35 

filosofia e da ciência, operada pelo pensamento marxista, torna possível ao homem 

a compreensão do seu papel de ator social. 

 

De acordo com o método dialético, Gramsci vê o movimento 
social como um campo de alternativas, como uma luta de 
tendências, cujo desenlace não está assegurado por 
nenhum determinismo econômico de sentido unívoco, mas 
depende do resultado da luta entre vontades coletiva e 
organizadas (COUTINHO, apud SANTOS, 2000, p. 13).  

 

Daí a necessidade da preparação política das classes populares para a 

conquista do poder, visto que o papel da direção política deve ser atributo não de 

alguns, mas da coletividade. A elevação cultural é condição para a eliminação da 

divisão social entre governantes e governados, dirigentes e dirigidos. 

Um dos conceitos básicos utilizados por Gramsci é o de ideologia, 

definida como concepção de mundo, que se manifesta implicitamente na arte, no 

direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e 

coletivas. Quanto mais consolidada, quanto mais unitária e coerente a concepção de 

mundo, maior sua capacidade de se definir e se tornar referência para a ação, para 

a organização da vontade coletiva. Logo, há uma estreita relação entre filosofia e 

ideologia, sendo esta última elaborada no campo do pensamento filosófico com rigor 

lógico, espírito sistemático, coerência e conhecimento histórico. No senso comum, 

encontram-se fragmentos da ideologia da classe dominante, fator que confere a esta 

uma falsa legitimidade, assegurando a passiva aceitação pelas classes subalternas 

do projeto político dominante. Para exercer sua influência, a ideologia necessita 

consolidar ampla base social, precisa apresentar-se como representante de 

interesses universais. À medida que as camadas subalternas reconhecem sua 

própria concepção de mundo, rompe-se a base da hegemonia dominante e se 

constrói a nova hegemonia. 

Nesse processo, a escola, como difusora do saber e preparadora da 

plena existência humana, tem papel primordial para a inversão hegemônica, 

garantindo a unidade ideológica do novo bloco histórico pela ação política 

direcionada para a elaboração da nova cultura e a articulação entre filosofia e senso 

comum. Sendo assim, a revolução passiva proposta por Gramsci é entendida como 

reforma intelectual e moral, na qual a transformação da sociedade ocorre pela via da 

criação de nova hegemonia pelas camadas subalternas que a compõem, efetivando-
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se o exercício da democracia política com a participação ativa dessas camadas na 

gestão do Estado. 

A concretização da nova sociedade em Gramsci revela a preocupação 

com a plenitude da existência humana na qual somente a realização político-cultural 

poderá configurar a sociedade igualitária. Nas palavras deste autor, cada um 

transforma a si mesmo e se modifica na medida em que transforma e modifica todo 

o conjunto de relações do qual é ponto central. O verdadeiro filósofo seria — e não 

poderia deixar de ser — nada mais do que o político, isto é, o homem ativo que 

modifica o ambiente, entendido por ambiente o conjunto das relações de que o 

indivíduo faz parte (GRAMSCI apud SANTOS, 2000, p. 29). 

Isso demonstra a necessidade de realização da dimensão intelectual na 

construção de uma sociedade humana que possa se denominar realmente como tal, 

onde as relações sociais, incluindo inevitavelmente as relações de produção, 

coadunem-se com a realização do projeto humano. E é assim que Gramsci concebe 

o ser humano: como projeto e processo.  

"O homem é um processo, precisamente o processo de seus atos. [...] 

Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, 

não se pode separa o homo faber do homo sapiens" (GRAMSCI apud SANTOS, 

2000, p. 28). É exatamente por essa máxima que se pode resumir o humanismo de 

Gramsci para a educação. Só uma educação que valorize o trabalho — tanto na sua 

dimensão técnica e científica, quanto na sua dimensão política — pode estar de fato 

comprometida com a realização plena da natureza humana. Uma educação que 

combata ativamente o pragmatismo utilitarista que legitima a expropriação das 

dimensões intelectual, filosófica e política sofrida pelo homem nas sociedades 

fundadas na acumulação individual do produto social em nome da formação 

profissional, pela concepção do homem como capital, como força produtiva. 

Contudo, fica clara a posição de Gramsci acerca da função contra-

hegemônica da cultura e da importância da universalização da educação como meio 

para a ação política consciente dos grupos subalternos, atribuindo à escola a função 

de partidária dos interesses das classes populares, desde que esta função seja 

assumida como tal pelas diversas parcelas da sociedade civil, sobretudo pelos 

educadores. A passagem do papel da escola de dócil reprodutora dos valores 

dominantes ao de rebelde transformadora e defensora de novos valores se dará a 
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partir do momento em que os educadores assumirem sua tarefa política com clareza 

de princípios e com organicidade em torno dos interesses democráticos. 

Sem desprezar o papel relevante que assumem também os outros 

segmentos sociais na construção da nova escola como um dos meios para a 

realização da nova sociedade, Gramsci ressalta o papel do educador que deixa de 

ser mais uma peça da engrenagem ideológica mantenedora dos interesses 

antipopulares para se transformar em intelectual comprometido com a sociedade 

democrática. É a mudança de postura do educador que confere o caráter dialético à 

relação entre Estado e escola — porque o educador é um elemento do Estado junto 

à sociedade, pelo domínio do saber e pela possibilidade de reconstruir esse mesmo 

saber a partir da ótica popular. 

Gramsci sempre esteve preocupado com a comunhão entre o saber 

técnico-científico e o saber popular, uma vez que acreditava em uma escola única e 

igualitária para todos. Ele apontava para a necessidade de que a educação das 

classes populares tivesse um caráter desinteressado, despido do utilitarismo dualista 

voltado apenas para os interesses do mercado que visa à formação de mão de obra 

rápida e minimamente qualificada para o trabalho técnico. Advogava em favor de 

uma educação clássica, pautada na formação geral, que desenvolvesse os atributos 

intelectuais dos indivíduos de todos os segmentos sociais, denunciando a injustiça 

de um sistema dual de ensino que oferecia para os filhos da classe dominante o 

ensino básico e humanista que os instrumentalizava para se perpetuar como elite 

dirigente e, para os filhos dos trabalhadores, apenas o ensino profissionalizante, que 

os habilitava a ocupar o único lugar que lhes era reservado pela ordem vigente: 

meros executores do trabalho técnico, excluídos do domínio intelectual e científico 

desse trabalho, que se traduziria em última instância, no acesso aos espaços 

decisórios da produção. Conclamava à luta por uma educação que proporcionasse a 

todos, independente da origem de classe, a mesma base de conhecimentos, o 

acesso a uma concepção de mundo mais elaborada, em contraposição ao 

pensamento desagregado e a-crítico, a-histórico e a-científico, comum nas massas 

populares desprovidas do direito à educação. 

A multiplicação de tipos de escola profissional, portanto, tende a eternizar 

as diferenças tradicionais. Entretanto, dado que tal escola, no âmbito destas 

diferenças, tende a criar estratificações internas, nasce a impressão de que também 

possui tendência democrática. Por exemplo: operário manual e qualificado, 
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camponês e agrimensor ou pequeno agrônomo, etc. Mas a tendência democrática, 

intrinsecamente, não pode consistir apenas em que um operário manual se torne 

qualificado, mas em que cada "cidadão" possa se tornar "governante", e que a 

sociedade o coloque, ainda que "abstratamente", nas condições gerais de poder 

fazê-lo: a democracia política tende a fazer coincidir governantes e governados (no 

sentido de governo e consentimento dos governados), assegurando a cada 

governado a aprendizagem gratuita da preparação técnica geral necessária ao fim 

de governar. Ora, o tipo de escola que se desenvolve como escola para o povo não 

tende mais nem sequer a conservar a ilusão, já que cada vez mais se organiza de 

modo a restringir a base da camada governante tecnicamente preparada, num 

ambiente social político que restringe ainda mais a "iniciativa privada" no sentido de 

fornecer essa capacidade e preparação técnico-política, de modo que, de fato, 

retorna-se às divisões em ordens "juridicamente" fixadas e cristalizadas, em vez de 

superar as divisões em grupos. A multiplicação das escolas profissionais, cada vez 

mais especializadas desde o início da carreira escolar, é uma das mais evidentes 

manifestações desta tendência (GRAMSCI apud, SANTOS, 2000, p. 48-49). 

É importante ressaltar que a expressão "iniciativa privada" utilizada por 

Gramsci não apresenta o significado comum e corrente ao qual estamos 

acostumados, de escolas formais administradas por pessoas jurídicas de direito 

privado. Indica, sim, aparelhos privados de hegemonia com adesão voluntária dos 

organismos da sociedade civil e movimentos sociais. Quanto à questão da esfera 

em que a educação deve se desenvolver, cabe ao Estado promover e manter a ação 

educativa, assegurando a distribuição de recursos materiais necessários. 

A unidade entre formação geral e formação específica para o trabalho, 

juntamente com a práxis social, dará ao homem condições de se afirmar como tal e 

construir a organização da vontade coletiva, tendo como meta a construção de uma 

sociedade justa. Combatendo a dualidade do sistema educacional, os homens 

estarão tomando consciências das demais desigualdades das quais é vítima. 

Preparando-se para ser dirigente, sentindo-se capaz de ser governante, a classe 

trabalhadora reivindicará para si esse direito. 

Para tanto, surge uma indagação quanto ao que ensinar: quais as 

características dos conteúdos que devem compor o currículo escolar, para que se 

concretize uma formação plena do homem sem que haja prejuízos ao saber 

científico e cultural? Em resposta, Gramsci critica os limites do senso comum e 
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destaca a luta para que todos os homens possam superá-los, ganhando acesso ao 

saber filosófico, às formas de pensamento científicas e críticas, atributos dos quais o 

senso comum é desprovido. A este, é próprio o imediatismo na detecção das causas 

dos fenômenos observados, enquanto no pensamento científico a análise é 

minuciosa e precisa, instrumentalizada por elementos das várias ciências que o 

trabalho humano produziu. 

O objetivo de um projeto contra- hegemônico que valorize a participação 

popular não pode ser outro que não a elevação cultural das massas e a promoção 

da passagem do senso comum ao bom senso, pela incorporação de elementos 

críticos e científicos, pela sua renovação. Logo, a metodologia da elevação cultural 

adota como ponto de partida o senso comum e realiza sua superação crítica em um 

movimento que articula dialeticamente conservação e ruptura, evidenciando a 

necessidade de abandono da dicotomização entre polos como saber popular e saber 

erudito, senso comum e filosofia. O movimento realizado inclui momentos de 

negação e afirmação, historicizando a produção e a assimilação dos próprios 

conteúdos do senso comum e do pensamento filosófico —, considerando, por 

exemplo, que a cultura "popular" é assim adjetivada em decorrência do seu processo 

de elaboração, bem como a cultura "erudita" é qualificada em função de 

contingências sociais que vetam o acesso a esta por camadas populares da 

sociedade. 

Incorporar ao senso comum elementos críticos, renovando-o e 

articulando-o com o bom senso e com o pensamento filosófico, significa socializar os 

instrumentos de análise do real, como a contribuição da ciência, por exemplo; 

instrumentos que não são inerentes a uma classe ou outra na sociedade, mas que, 

historicamente, se constituíram em objeto de apropriação e expropriação social, bem 

como em elemento considerável na luta hegemônica. 

Não há dúvidas quanto à identidade do professor, ator fundamental para 

essa luta, se o compreendermos enquanto um intelectual, conceituado por Gramsci 

como sendo não só aquele que se dedica às atividades literárias, filosóficas, mas 

todos os que, nas relações sociais, desempenham a função de ratificar a formação 

social vigente, difundindo e legitimando seus respectivos valores, práticas sociais, 

atividades produtivas. Ou seja, são intelectuais todos aqueles que, na luta contra-

hegemônica, buscam instaurar uma nova concepção de mundo, difundindo-a na 

sociedade, gerando uma nova consciência política e a base social para um novo 
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modelo. A estes dois tipos o autor confere a designação de "intelectuais orgânicos", 

cuja função social seria a busca do consenso em torno de determinado projeto 

político. 

No entanto, cabe à escola, consciente do caráter dialético de suas 

relações com o Estado, assumir sua dimensão política em favor da emancipação 

popular, investindo seriamente na elaboração de intelectuais comprometidos com a 

classe trabalhadora. Essa é uma tarefa de grande complexidade, uma vez que não 

interessa à construção da hegemonia popular a reprodução das mesmas relações 

entre intelectuais e massas do passado, pautadas no paternalismo daqueles e na 

subserviência cultural destas. O intelectual nacional-popular, segundo Gramsci, 

compõe um bloco intelectual e moral com o povo. Conhece e percebe suas 

necessidades, aspirações e seus sentimentos difusos; forma uma articulação 

orgânica com esse mesmo povo. É necessário que o intelectual se identifique, 

automaticamente, com os anseios de libertação do povo, que compartilhe com esse 

a concepção de mundo unitária em torno da qual se constituirá a nova sociedade. 

Enquanto permanecer a cisão social entre intelectuais e massas, 

dirigentes e dirigidos, governantes e governados, enquanto a correlação entre 

dimensão intelectual e dimensão manual do trabalho ainda se fundamentar em tão 

flagrante grau de desequilíbrio, não há condições de se caracterizar um projeto 

inovador. Isso só será possível se, na correta organização do trabalho na sociedade, 

compreendermos que todos os homens são intelectuais.  

 

[...] é necessário definir o conceito de escola unitária, na 
qual o trabalho e a teoria estão estreitamente ligados; a 
aproximação mecânica das duas atividades pode ser um 
esnobismo [...] criar um tipo de escola que eduque as 
classes instrumentais e subordinadas para um papel de 
direção na sociedade como conjunto e não como indivíduos 
singulares (GRAMSCI apud, SANTOS, 2000, p. 63). 

 

Concluindo, a base teórica deste trabalho situa o movimento pelo qual 

estão passando políticas progressistas de educação no País — num momento onde 

só as críticas não bastam: é preciso ter propostas e executá-las, e não perder o foco 

no objetivo primordial, que é o da inserção social e da transformação do Estado, das 

instituições democráticas, da escola como uma escola igualitária e formativa.  
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Enfim, os CEUs tornam-se, na cidade de São Paulo, uma ruptura do ciclo 

de miséria, da exclusão social para a promoção e defesa dos direitos e da dignidade 

humana. 

 

[...] a História como possibilidade reconhece a importância 
da decisão como ato de ruptura, a importância da 
consciência e da subjetividade, da intervenção crítica dos 
seres humanos na reconstrução do mundo... (FREIRE, 
1993, p. 97). 
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2 OS CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS NUMA NOVA 

GESTÃO POLÍTICA 

 

 

2.1 A continuidade do Projeto CEU 

 

 

A descrição dos Centos Educacionais Unificados da administração de 

José Serra (do PSDB) — o qual permaneceu apenas um ano no cargo de prefeito 

paulistano, deixou o cargo para concorrer às eleições presidenciais e foi substituído 

por Gilberto Kassab (do então PFL, hoje DEM) — exigiu muita pesquisa em jornais, 

devido à falta de documentos oficiais que registrassem os princípios e as normativas 

educacionais dessa gestão política.  

Aproximadamente dois anos depois da inauguração dos CEUs, ocorreram 

as eleições municipais, e a nova administração, comandada pelo prefeito eleito José 

Serra, assumiu seu mandato. Inicialmente, após embate entre o candidato vitorioso 

e a ex-prefeita Marta Suplicy, a nova gestão mostrou-se contrária ao projeto CEU. 

Isso ficou claro na campanha eleitoral e nas críticas feitas à administração anterior. 

Após a posse do novo prefeito, a Secretaria Municipal de Educação foi assumida por 

José Aristodemo Pinotti, e muitas dúvidas levantaram-se, no meio educacional como 

um todo, em relação à continuidade das atividades desenvolvidas nos Centros 

Educacionais Unificados. Contudo, de início, nenhuma atitude intempestiva foi 

adotada em relação à gestão destes equipamentos.  

Com a continuidade da construção dos Centros Educacionais Unificados, 

hoje há 44 unidades distribuídas pela Grande São Paulo: CEUs Água Azul, Alto 

Alegre, Alvarenga, Aricanduva, Azul da Cor do Mar, Butantã, Caminho do Mar, 

Campo Limpo, Cantos do Amanhecer, Capão Redondo, Casa Blanca, Cidade Dutra, 

Feitiço da Vila, Formosa, Guarapiranga, Inácio Monteiro, Jaçanã, Jaguaré, Jambeiro, 

Jardim Paulistano, Lajeado, Meninos, Navegantes, Paraisópolis, Parelheiros, Parque 

Bristol, Parque São Carlos, Parque Veredas, Paz, Pera Marmelo, Quinta do Sol, 

Rosa da China, São Mateus, São Rafael, Sapopemba, Tiquatira, Três Lagos, Três 

Pontes, Uirapuru, Vila Atlântica, Vila Curuçá, Vila do Sol e Vila Rubi. 
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A retomada do Projeto CEU5 foi uma decisão política e estratégica no 

período eleitoral; a atual administração deixa claro quais são seus ideais educativos. 

Gilberto Kassab elenca suas prioridades deste mandato, divulgadas durante sua 

campanha política: expandir o número de vagas em creches, bem como construir 

novas escolas e parcerias com o setor privado; expandir o ensino técnico nos CEUs, 

em parceria com o governo estadual paulista; acabar com o "turno da fome", 

possibilitando a implantação da jornada ampliada de sete horas aos alunos do 

Ensino Fundamental, com atividades na própria escola, nos CEUs e nos Clubes 

Escolas; manter e melhorar o Programa Ler e Escrever, integrando-o às ações 

realizadas na pré-escola; ampliar os CEUs e suas atividades culturais e esportivas 

para a comunidade; valorizar os profissionais de educação; realizar programa de 

formação de professores que atuem nos Centros de Educação Infantil; expandir a 

pré-escola com garantia de seis horas de permanência, bem como construir novas 

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI); construir novas Escolas Municipais 

de Ensino Fundamental (EMEF) equipadas com computadores; fortalecer e 

enriquecer o programa de merenda escolar; fortalecer o programa de redução de 

consumo de energia e água; reduzir progressivamente o número de alunos por 

classe; ampliar os recursos do Programa Dinheiro na Escola, dando mais autonomia 

às escolas; continuar com a Prova São Paulo; realizar anualmente o Projeto Minha 

Biblioteca; continuar programas de distribuição de uniformes, leite e material escolar; 

manter e aperfeiçoar o programa de transporte gratuito; garantir a continuidade do 

Programa Aprendendo com Saúde, garantindo consultas e tratamentos nas áreas de 

psicologia, fonoaudiologia, odontologia e nutrição. Nota-se que os CEUs não são 

prioridades de seu governo. 

Fato importante, que sobressai ao se analisar as informações veiculadas 

por meios de comunicação de massa, é o custo de cada CEU na gestão atual. Na 

gestão Marta Suplicy, o valor oscilava entre R$17 milhões e R$ 20 milhões; de 

acordo com o jornal Diário de S. Paulo de 7 de junho de 2009, os CEUs atuais 

custaram entre R$ 25 milhões e R$ 38 cada um — uma grande diferença, levando-

se em consideração que o projeto atual é menor que o projeto inicial. 

 

 

_________________________ 
5 Pesquisa realizada no Jornal Folha de São Paulo, 2008.  
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Os novos CEUs, criados sob responsabilidade do engenheiro Carlos 

Alberto Ferreira, contam com uma construção de 11,5 mil m², com dois blocos 

didáticos, um esportivo e cultural e um administrativo. O bloco didático tem 

capacidade para mais de 2,1 mil alunos. Conta com 41 salas, sendo oito destinadas 

ao Centro de Educação Infantil, que oferece 146 vagas; oito destinadas à Escola 

Municipal de Educação Infantil, que disponibiliza 559 vagas; e mais 20 para a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental, que oferece 1.435 vagas. As três escolas 

funcionam em dois turnos diurnos, como nos antigos CEUs. Também há salas 

destinadas ao laboratório de ciências, a atividades com informática, à leitura e a 

multiuso. 

Toda a estrutura dos CEUs seguiu as normas do programa de 

acessibilidade, para melhor atender às pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. Os prédios têm rampas, corrimãos, elevadores, banheiros específicos e 

sinalização de piso tátil. 

 

 

2.2 Período de transição 

 

 

No período de transição, a situação de alguns CEUs ficou caótica, pois a 

gestão anterior deixara de efetuar alguns pagamentos relativos a contratos das 

empresas que prestavam os serviços de segurança patrimonial. Houve paralisações 

por parte dos trabalhadores envolvidos, como forma de pressionar a gestão que 

assumia a cumprir os contratos. Os usuários dos CEUs notaram como era frágil 

estrutura disponível para manutenção e funcionamento daqueles equipamentos. 

Bastava uma mudança de rota e tudo poderia ser transformado.  

A questão da segurança era uma preocupação por parte de gestores, 

usuários e funcionários, visto que a arquitetura destes Centros favorecia o diálogo 

do meio interior com o exterior através de amplas janelas envidraçadas e da 

facilidade de acesso para toda a comunidade. Entretanto, ficaram até certo ponto 

desprotegidos os recursos materiais disponibilizados, além das escolas que 

funcionavam dentro dos CEUs — era comum, durante aulas externas, encontrar 

pessoas estranhas às classes circulando por entre os alunos. De qualquer forma, 



 45 

após esse incômodo inicial, as equipes de segurança foram restabelecidas e o 

funcionamento das portarias voltou a ser como fora idealizado na gestão anterior. 

Os discursos oficiais por parte da equipe que assumia a Secretaria 

Municipal de Educação davam esclarecimentos a todo o momento, para garantir a 

continuidade do funcionamento dos Centros Educacionais Unificados e ampliar seus 

serviços. Para dar conta destes compromissos, alguns programas, projetos e ações 

foram divulgados oficialmente em documentos públicos. Eram programas que se 

estendiam para a rede como um todo, mas que não deixavam de mencionar a 

participação dos CEUs. 

O Diário Oficial de 24 de fevereiro de 2005 publicou um documento 

denominado "Educação no Município de São Paulo: uma proposta para discussão", 

com o objetivo de apresentar a avaliação da gestão pública da educação e metas a 

serem alcançadas. Muitos assuntos foram abordados, mas, para fins da composição 

desta pesquisa, a análise de tal documento restringiu-se ao capitulo 2, item 2.6, que 

trata do posicionamento da recém-empossada administração quanto aos Centros 

Educacionais Unificados. 

O texto menciona a aptidão educacional, social cultural e esportiva dos 

CEUs e faz crítica à sua capacidade de funcionamento. Relata que, nas 21 unidades 

em funcionamento, é inconcebível que apenas 57 mil crianças, adolescentes e 

jovens (matriculados) sejam atendidas. Afirma a necessidade de propiciar que tais 

recursos sejam utilizados pela comunidade do entorno e por suas unidades 

educacionais, não de forma ocasional, mas de acordo com um projeto pedagógico 

desenvolvido especialmente para dar conta de tal integração. 

Para reforçar essas declarações, são fornecidos números referentes às 

matrículas até então efetivadas nas unidades dos CEUs em suas respectivas 

escolas. Nos Centros de Educação Infantil (CEI) dos CEUs, haviam sido efetuadas 

6.869 matrículas; nas EMEF dos CEUs, as matrículas chegavam a 33.735; já nas 

EMEI dos CEUs, atingiam 16.573. No total, todos os CEUs registravam-se 57.177 

matrículas, segundo a Secretaria Municipal de Educação. 

A intenção da gestão Serra- Kassab era ampliar o atendimento realizado 

nestas unidades de forma agendada, para que fossem beneficiadas outras 

comunidades, além daquelas já atendidas. Anunciou-se, no documento em questão, 

futuras parcerias com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 

com o Projeto Guri e com as Fábricas de Cultura financiadas pelo Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo governo paulista, que permitiriam 

enriquecimento nas atividades e redução na forma de custeio. Não havia 

detalhamento sobre a forma como tais parcerias seriam firmadas e em que bases 

administrativas ficariam os Centros Educacionais Unificados com a intervenção da 

iniciativa privada. Essa perspectiva contradizia os princípios gerais que haviam 

norteado a implantação dos Centros; estes eles foram concebidos para melhoras as 

condições da rede de ensino como um todo, sem se tornarem escolas polos ou de 

referência, e seria incoerente estabelecer parcerias desse tipo para que 

viabilizassem ações pontuais nestes complexos, não na rede municipal de forma 

mais sistemática. 

Ainda segundo o texto, estas unidades encontravam-se em difícil 

situação, pois, na época de posse da nova administração municipal, os pagamentos 

dos serviços terceirizados (limpeza, segurança, artistas) estariam atrasados. Tal 

situação deveria ser resolvida o mais rápido possível, para evitar paralisações como 

as que já estavam iniciadas. 

A administração Kassab modificou alguns termos do projeto original dos 

CEUs, para enquadrá-los nos moldes da agenda política pefelista. Os novos Centros 

são horizontais, para dispensar o uso de elevadores que aumentam os gastos com 

manutenção, e têm apenas duas piscinas, em vez das três do antigo projeto. O 

governo alegou que a construção de cinco unidades consumiu um orçamento de R$ 

100 milhões, o que representaria uma economia de 15% em relação à média do 

período Marta Suplicy.  

É uma movimentação política distinta daquela prevista pelo então prefeito 

José Serra, que havia anunciado em 2005 uma versão mais barata de CEU: as 

Escolas Municipais Integradas (EMI). Conhecidas como “CEU tucano”, custariam R$ 

100 mil, enquanto um CEU tradicional demandava R$ 20 milhões. O projeto previa a 

união de terrenos de clubes e de escolas através da "derrubada de um muro", para 

que a maioria dos alunos recebesse ensino integral. 

 

 

2.3 O Programa São Paulo é uma Escola da gestão Serra- Kassab 
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Lançado em 2001, o projeto dos CEUs é parte de um projeto político-

pedagógico elaborado a partir de um estudo sobre as chamadas "zonas de exclusão 

social", identificadas na periferia da capital paulista. Como já se observou no capítulo 

anterior, cada CEU é dotado de três unidades educacionais: CEI, para bebês e 

crianças de 0 a 3 anos, EMEI, para as de 4 a 6 anos, e EMEF, para a faixa etária 

dos 7 aos 14. A novidade está na oferta de espaços e equipamentos sociais não só 

aos alunos, mas a toda a população da região em que o CEU fosse instalado. 

Agora, o prédio e as metragens são diferentes. Foi diminuído o tamanho 

do teatro e da piscina. Embora a tônica do CEU fosse a educação, sua gestão era 

partilhada com a cultura e o esporte; na atual administração, a gestão dos CEUs 

passa a ser exclusivamente da Secretaria de Educação paulistana.  

 

Art. 59 — As Unidades Educacionais do CEU constituem 
unidades administrativas educacionais autônomas, 
subordinando-se à Secretaria Municipal de Educação e 
integrando-se, do ponto de vista operacional e pedagógico, 
à estrutura organizacional do CEU, na promoção da 
multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, em parcerias 
com os Núcleos de Ação Educacional e Cultural e Núcleo 
de Esporte e Lazer, as Unidades Especiais e os 
Equipamentos e Espaços do CEU (SÃO PAULO [Município], 
Secretaria Municipal de Educação, Portaria nº 4.672/06). 

 

Um ponto positivo é que a construção está sendo feita nos mesmos 

lugares apontados pelo Plano Diretor do Município, que mapeou as regiões com 

falta de acesso à cultura, desemprego e problemas de demanda não atendida pelo 

poder público 

Uma estratégia da atual administração foi cunhar o termo "pós-aula" para 

designar os locais onde gostaria de fomentar atividades de esporte, informática, de 

aprendizado de idiomas e culturais. Este projeto, pós e pré-aula, é da atual 

administração e tem como objetivo ampliar o horário de permanência dos alunos na 

escola. Para que tal projeto aconteça, estabelecem-se parcerias com organizações 

não governamentais e são contratados "oficineiros" com diversas especialidades 

para oferecer aos alunos uma atividade extra-aula. A contratação das ONGs é feito 

por meio de inscrições e requisitos divulgados no portal da Prefeitura e pelo Diário 

Oficial da cidade. 
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A iniciativa tem como objetivo oferecer atividades no 
contraturno (pré e pós-aula) — sob forma de oficinas —, 
visando a ampliar a permanência e as oportunidades de 
aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino, 
proporcionando também condições para o enriquecimento 
cultural nas diferentes áreas, o uso das diferentes 
linguagens (verbal, visual, corporal e outras), o acesso a 
técnicas de arte e do esporte, entre outros (SÃO PAULO[ 
Município] Secretaria Municipal de Educação,2009.). 

 

A gestão pública do período 2005-2008, iniciada pelo prefeito José Serra, 

criou o projeto denominado "São Paulo é uma Escola", sob comando do secretário 

de Educação, José Aristodemo Pinotti, com o objetivo de estabelecer na cidade 

condições de aprendizagem que extrapolem a sala de aula. Dentre os equipamentos 

citados como espaços favoráveis ao desenvolvimento de atividades extra-classe, 

estão enumerados os Centros Educacionais Unificados, que possuiria condições 

físicas para a prática de esportes aquáticos e terrestres, além de atividades culturais 

e artísticas. Sugere-se neste documento que a organização de tais ações seja 

similar à de atividades em implantação no Sambódromo, pois se compreende que os 

CEUs sejam espaços sociais de convivência coletiva, à semelhança de outros 

existentes na cidade. 

O documento menciona a aptidão ética e social de que os Centros 

Educacionais dispõem, com a participação da comunidade em atividades que 

envolvam temas relacionados com saúde, estética, comunicação, lazer, decoração, 

beleza, etc., enfatizando que tais atividades comporão o rol de ações no período de 

pré e pós-aula implantado experimentalmente e com sucesso desde 9 de maio de 

2005.  

No cronograma oficial de inicio de atividades deste programa, os Centros 

Educacionais Unificados são colocados como participantes da primeira etapa, já em 

realização em maio de 2005. São elencadas neste documento as ações que devem 

ser implantadas nos CEUs para que o Programa São Paulo é uma Escola seja 

realizado, dentre as quais se pode destacar sensibilização do pessoal que irá aplicar 

as atividades, reuniões com membros da Secretaria Municipal de Educação e de 

Esporte, seleção de "oficineiros" e outras que estavam inseridas como sendo 

desenvolvidas pelas equipes dos CEUs, mas eram direcionadas ao Sambódromo de 

São Paulo. 
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A análise detalhada do Programa São Paulo é uma Escola mostra que há 

uma interpretação abreviada do conceito de Centro Educacional Unificado. Dada a 

grandiosidade arquitetônica dos CEUs e a existência de instalações apropriadas 

para diversas práticas educacionais, concebeu-se um projeto com o objetivo de 

fazer uso dos espaços de forma maximizada. Contudo, não foram debatidos o 

projeto pedagógico em andamento e os processos de apropriação dos espaços por 

parte da comunidade usuária.  

O Programa São Paulo é uma Escola6 priorizou os resultados numéricos 

de acesso aos espaços do CEU, o que ocasionou superlotação, mesmo sendo este 

um amplo complexo. Na idealização do programa, previu-se que todos os alunos 

das Emef e Emei inseridas no Centro Educacional participariam do período integral; 

mas não se cuidou do planejamento desse uso de acordo com o número de locais 

disponíveis — ateliês, sala de multiuso, salas de aula, auditório, piscina, parques, 

etc. Em dias de chuva, por exemplo, quando o uso da piscina está impedido, como 

encaminhar as atividades e para que locais deveriam ser direcionadas as crianças 

ou jovens? As equipes que idealizaram o programa super dimensionaram a 

utilização do espaço, o que gerou atritos internos entre professores e "oficineiros", 

que disputavam os ambientes, em vez de compartilharem seu uso.  

Além das turmas regulares das escolas e dos alunos do período integral, 

havia também a comunidade como um todo, que já era usuária dos CEUs em 

atividades culturais, esportivas e de lazer. O equacionamento destas atividades 

levou à flexibilização no programa, visto que, da forma como fora concebido, era 

impossível implantá-lo. Em algumas unidades dos CEUs, o horário de período 

integral foi oferecido de forma opcional; assim, houve redução no número simultâneo 

de usuários. Contudo, é discutível a divulgação de propaganda em outdoors com 

ênfase na existência de uma escola de período integral. As atividades realizadas 

pelas organizações não governamentais dentro dos Centros Educacionais são, 

muitas vezes, desconectadas do Projeto CEU e não fazem parte de um todo.  

 

 

_________________________ 
6 Programa São Paulo é uma escola Decreto nº 29883/91: projeto desenvolvido de 2001 à 2004 como uma das prioridades do 

Orçamento Participativo, em todas as unidades da Rede Municipal de São Paulo promovendo a articulação e a integração da 

escola com a comunidade local , oferecendo um tempo maior de permanência da criança no espaço escolar priorizando o 

protagonismo infantil, através de oficinas diversas.    
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As parcerias firmadas com essas organizações também sofreram com a 

burocracia administrativa pública. Em períodos de renovação de contratos, é comum 

a ausência de "oficineiros" para as atividades. Os percursos dos alunos dentro da 

grade de atividades oferecidas nos CEUs também merecem estudo mais detalhado, 

pois é comum um jovem sair de uma atividade esportiva, realizada em espaço de 

dispersão, e em seguida ser encaminhado para uma sala de aula, para atividades de 

concentração. Ocorrem atividades esportivas realizadas em piscinas que são 

programadas logo após o almoço. Em suma: do ponto de vista da quantidade de 

serviços oferecidos à comunidade, houve aumento significativo; não obstante, a 

qualidade desses serviços merece maior debate e possíveis reorientações de rumo. 

 

 

 

2.4 O novo Regimento dos CEUs 

 

 

Outra mudança perceptível é a forma de relacionamento entre os 

conselhos gestores e a população. Em regimento aprovado na gestão Kassab, em 

2006, foi suprimida a necessidade de uma assembléia geral, o que configura a 

impossibilidade da participação popular e, portanto, de uma gestão democrática, 

como previsto no regimento antigo: 

 

A gestão democrática do CEU é desenvolvida de modo 
coletivo, tendo o Gestor a responsabilidade de coordenar e 
articular a participação, sendo o Conselho Gestor a 
instância deliberativa de caráter permanente, com a 
responsabilidade de se articular com os diferentes 
colegiados e instâncias. O Gestor do CEU é eleito para 
mandato de 2 (dois) anos, em lista tríplice elaborada em 
Assembléia Geral cujo processo eleitoral é coordenado pela 
Coordenadoria de Educação da Subprefeitura. O CEU 
possui duas instâncias de participação democrática 
representativa e direta: o Conselho Gestor, como instância 
de participação representativa, e a Assembléia Geral, como 
instância de participação direta (hoje ainda em fase de 
implantação). O Conselho Gestor é um colegiado composto 
de forma tripartite por funcionários públicos municipais, pela 
comunidade local (pais, alunos e população da região de 
abrangência do CEU) e por membros de entidades não 
governamentais sediadas na comunidade, destinado a 
promover a participação, organização e controle social 
sobre os instrumentos de execução das políticas públicas 
disponíveis no CEU, constituindo uma instância deliberativa 
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de caráter permanente em relação à organização e 
funcionamento do CEU, respeitadas as competências 
exclusivas do poder público municipal e os limites da 
legislação vigente. A Assembléia Geral é constituída pela 
reunião anual dos três segmentos representados no 
Conselho Gestor e reunir-se-á, ordinariamente, antes do 
início do semestre letivo, em caráter consultivo para, 
respeitados os limites legais e as políticas públicas 
municipais, tratar da definição das prioridades e ação do 
CEU, respeitadas as diretrizes de governo e a legislação 
vigente, avaliar o Plano Educacional do CEU do ano 
anterior, avaliar e aprovar um plano de aplicação de 
recursos, opinar quanto a modificações estruturais dos 
espaços, equipamentos, objetivos e finalidades consignados 
na legislação específica discutir propostas de alteração do 
Regimento Interno do CEU e compor a lista tríplice para 
escolha do gestor (GADOTTI, 2004a, p.s/n).  

 

O regimento atual, aprovado em 2006, destaca-se por seu autoritarismo. 

As principais mudanças referem-se à retirada da já citada Assembléia Geral, o que 

impede assim de fato uma participação mais orgânica das organizações 

comunitárias locais nas decisões, e à criação da retrógrada instância de uma 

associação de pais e mestres (APM) para os CEUs, que pode ser mais "controlada" 

pelo gestor. Abdica-se também de eleições para elaboração de lista tríplice para 

gestor das unidades, sendo os gestores atuais indicados pela administração. 

Cada unidade conta com um conselho gestor formado por membros do 

CEU, das escolas do entorno e da comunidade. A participação no conselho gestor, 

instituída por decreto específico, retira a comunidade de sua integração. Agora só 

podem participar do conselho gestor pessoas diretamente vinculadas aos 

equipamentos, como usuários e pais de usuários regularmente matriculados. O 

gestor do CEU passa a ser um cargo de confiança do prefeito e, no período Kassab, 

tem centralizado a organização das demandas; por ser um cargo de confiança, 

perde aquela ligação que existia com a comunidade, de uma pessoa que realmente 

conheça aquela comunidade na qual está inserida. Outra dificuldade é a 

proximidade com as pessoas do entorno, que não têm livre acesso a este gestor. Tal 

medida visou ao processo de burocratização e despolitização dos colegiados. Essa 

é uma das mudanças mais significativas do Projeto CEU: a população não vê 

exercida sua vontade na escola; a comunidade não é nem consultada, como ocorria 

na administração anterior, através de eleições para o conselho gestor. É uma 

mudança que demonstra a centralização do poder. Fica a indagação se ainda é uma 
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escola de gestão democrática, de exercício da cidadania, tão clara nas idéias de 

Paulo Freire: 

 

A primeira observação a ser feita é que a participação, 
enquanto exercício de voz, de ter voz, de ingerir, de decidir 
em certos níveis de poder, enquanto direito de cidadania, se 
acha em relação direta, necessária, com prática educativa- 
progressista, se os educadores e educadoras que a realizam 
são coerentes com seu discurso (FREIRE, 2001, p. 73). 

 

Com a mudança da gestão do CEU, este passou a ser concebido como 

um espaço para a vivência de uma educação compensatória, e ficou fortalecida a 

noção de que o acesso à educação formal e à cultura erudita deve ser o único 

objetivo da escola. O conceito antes proposto pelo governo progressista era de uma 

educação integral, que proporcionasse o acesso às diferentes linguagens culturais e 

sociais; foi substituído pelo conceito de período integral, em que se objetiva deixar o 

aluno na escola por mais tempo, o que fortalece a histórica fragmentação da 

formação escolar. 

Fica mais uma vez instituída a noção de que cabe à escola apenas a 

responsabilidade pelo desenvolvimento cognitivo dos alunos, não sua formação 

integral como ser sociocultural. 

Na "reforma regimental" realizada, abdica-se também das possibilidades 

de políticas intersetoriais, ao se vincular o equipamento apenas à Secretaria 

Municipal de Educação. Até mesmo o horário de funcionamento dos CEUs foi 

alterado e diminuído. No art. 95 do regimento original, esse horário seria das 7:00h 

às 23:00h, de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 22:00h, aos sábados, e das 8:00h 

às 20:00h, aos domingos e feriados; um parágrafo único destacava que "aos 

sábados, domingos, feriados e períodos de férias e recessos escolares, os usuários 

e visitantes poderão usufruir mais amplamente dos espaços e equipamentos para 

atividades culturais, esportivas e de lazer". No regimento "reformado" pela gestão 

Serra- Kassab, os horários passaram a ser das 7:00h às 22:00h — ou 23:00h apenas 

nas unidades onde houver atendimento de educação de jovens e adultos (EJA) — e, 

se aos sábados e domingos, das 8:00h às 20:00h; acrescentou-se ao parágrafo já 

citado que os usuários poderão usufruir de espaços e equipamentos "nos horários 

preestabelecidos pelos órgãos de Gestão ou pelos respectivos responsáveis por 

eles", introduzindo-se ainda um parágrafo para garantir que, nos feriados de 24, 25 e 
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31 de dezembro e 1º de janeiro, os CEUs permaneçam fechados. Assim, nesse 

aspecto, houve completa descaracterização do primeiro regimento, que, embora não 

garantisse a qualificação da oferta do que seria desenvolvido nos momentos de 

lazer, ao menos era mais democrático e contemplava estruturas institucionais que 

poderiam facilitar o acesso popular ao controle da gestão, o que nunca ocorreu de 

fato. O segundo regimento, por sua vez, nem corre o risco de permitir esse acesso; 

mas, ainda assim, mantém estruturas supostamente "democráticas", tal como o 

Conselho Gestor e o Colegiado de Integração, que operam apenas como estruturas 

de legitimação da falta de proposta educacional. 

Para encerrar sua análise sobre a experiência dos CEUs, Gadotti (2004a) 

ressalta as dificuldades na busca dos resultados pretendidos, preocupando-se 

sobretudo com a "descontinuidade administrativa":  

 

O CEU é um projeto recentemente implantado e não 
existem elementos consolidados para afirmar que o modelo 
assegure todos os resultados previstos. A descontinuidade 
administrativa que caracteriza os governos municipais no 
Brasil se apresenta como a grande incógnita do projeto dos 
CEUs. Só o tempo poderá responder a essa incógnita. 
Como principais perguntas a responder deixaremos em 
aberto pelos menos três: a questão do controle social das 
decisões no interior dos CEUs, a questão da subordinação 
dos meios aos fins e, finalmente, a difícil realização do 
sonho da democracia direta (GADOTTI, 2004a, p.s/n).  

 

Os espaços do CEUs passam agora a atender a comunidade do entorno 

com atividades desenvolvidas pelos técnicos de educação física, com aulas de 

ginástica, hidroginástica e natação. Já para os alunos do CEUs, não é desenvolvida 

nenhuma atividade que explore a riqueza de seu espaço, e desaparece a proposta 

inicial de uma educação multicultural.  

A relação pedagógica entre as três unidades escolares também é quase 

inexistente, pois cada unidade educacional elabora suas propostas educacionais 

sem se integrar com as outras — às vezes, sem nem ao menos conhecer os 

projetos que serão desenvolvidos durante o ano letivo. 

A divulgação das atividades para a comunidade não existe. Quando os 

gestores precisam de público, ligam para as escolas e solicitam a presença dos 

alunos para assistir peças de teatro, por exemplo. Algumas escolas da região 

comparecem. Outras, que se localizam longe da unidade em que ocorre a atividade, 
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não têm como pagar o transporte dos alunos. Do ponto de vista de decidir sobre os 

rumos dos projetos, a comunidade não tem mais influência sobre os conselhos 

gestores. 

Desde a etapa final de implementação no governo Marta, o principal 

desafio do CEU é se consolidar como pólo de inovação de experiências 

educacionais, conforme previsto no projeto original: "As idéias pedagógicas em si 

não são novas. Mas o grande mérito do projeto está no fato de ter criado um centro 

com saberes locais da comunidade, aliado às várias linguagens educacionais 

formais, e agregado parte da cultura e do esporte" (SÃO PAULO [Município], 

Secretaria Municipal de Educação, 2004, p. 5). 

Hoje é perceptível a mudança na programação dos CEUs. Antes, a 

programação cultural era feita pela Secretaria da Cultura; hoje, pela Secretaria de 

Educação. Com esta mudança, a participação da comunidade mudou muito.  

Uma mudança bem perceptível do novo CEU são os teatros. Antes, esses 

equipamentos tinham capacidade para 450 pessoas; agora, com o novo projeto, o 

teatro com palco em semiarena tem capacidade para 188 pessoas. 

O telecentro dispõe de 20 computadores e uma impressora e tem 

capacidade para atender a 220 pessoas. Para utilizar este espaço, deve-se fazer um 

cadastro. 
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3 PESQUISA DE CAMPO: CONHECENDO PROJETOS ATUAIS 

DENTRO DO CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO SÃO RAFAEL 

 

 

Os CEUs têm como objetivos dar oportunidade para que sua comunidade 

possa freqüentar um espaço criativo de construção de conhecimento, promover a 

equidade social e incentivar experiências educacionais inovadoras. 

É dever do poder público zelar pela preservação da qualidade de vida da 

população, e o CEU é um dos instrumentos estratégicos na implementação de 

políticas intersetoriais que viabilizem a operacionalização de ações educacionais, 

esportivas e culturais até então realizadas de forma segregada. Desta forma, os 

Centros Educacionais Unificados contribuem para a efetivação de atividades 

integrais e integradas, de acordo com a legislação em vigor e os novos paradigmas 

de políticas públicas educacionais. 

Todos os agentes envolvidos no funcionamento do CEU têm que estar 

atentos às diversidades locais, criando coletivamente maneiras inovadoras de 

inclusão e interação. As características e o histórico dos bairros são avaliados para a 

construção de projetos que evidenciem três diretrizes da política educacional da 

Secretaria Municipal de Educação: qualidade social da educação, garantia de 

acesso e permanência e gestão democrática. Obviamente, o sucesso de qualquer 

projeto de trabalho pressupõe conhecimento da realidade da comunidade, 

planejamento coletivo, análises e avaliações periódicas e replanejamento das ações. 

O CEU São Rafael foi inaugurado em 28 de março de 2004 e, desde 

então, tem proporcionado à comunidade a participação em diversas atividades 

educacionais, esportivas e culturais, mudando a rotina das pessoas que antes 

tinham poucas opções de lazer. 

Desde sua inauguração, o CEU São Rafael tornou-se um pólo de 

incentivo ao desenvolvimento educacional, cultural e esportivo da comunidade, com 

a realização de projetos voltados para a inclusão social que envolvem pessoas de 

todas as faixas etárias. A cada ano que passa, a freqüência tem aumentado, como 

pudemos constatar. Em 2005,o CEU São Rafael teve a participação de 41.698 

usuários; em 2006, 48.965; em 2007, 60.445; e em 2008, 52.755.( Dados coletados 

Projeto Pedagógico CEU São Rafael)   
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Figura 3 CEU São Rafael: o "redondo" (arquivo da autora). 

 

 

O CEU São Rafael está localizado no Jardim Rio Claro/ Conjunto 

Promorar, no distrito de São Rafael, sob jurisdição da subprefeitura de São Mateus. 

O distrito de São Rafael tem uma área geográfica de 16,6 km², e sua 

população demográfica atual é de 160.549 pessoas, com previsão de 170.000 

moradores em 2010. A comunidade inclui 130.140 alfabetizados e tem como 

característica famílias que vivem o problema do desemprego, da moradia precária, 

da escassez de equipamento de lazer e cultura, bem como de áreas verdes. 

O bairro do Jardim Rio Claro constituiu-se a partir da transferência de 

famílias de diferentes regiões da cidade de São Paulo, que se alojavam em locais 

provisórios, com apoio de comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e de 

movimentos populares. É formado por um conjunto de ruas separadas por 

escadarias. 

Os moradores de São Rafael contam com um CEU, oito EMEF, 10 EMEI 

e 11 CEI, dos quais três são conveniados. 
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Em relação ao atendimento a saúde, a região possui duas assistências 

médicas ambulatoriais (AMA) e seis unidades básicas de saúde (UBS). 

O CEU São Rafael tem o objetivo de dar a esta população acesso à 

socialização e à construção de conhecimento, ao mundo digital, a espaços de 

construção e difusão cultural e a momentos de recreação e lazer. Tem sido uma 

referência cultural, esportiva e educacional para a comunidade local. 

Dona Islândia Goreti Novaes, moradora do Conjunto Rio Claro, recorda: 

"Quando o pessoal da Prefeitura veio para assinar o projeto do CEU, doeu o 

coração, porque foram 20 anos de luta para construir a igreja. Mas a gente tem que 

pensar grande, nas crianças, no lazer. Foi a hora que nós demos o sim para o 

CEU".7 

Para compreender o porquê de um equipamento desse porte construído 

num bairro como o Jardim Rio Claro, é preciso primeiramente compreender o que 

vem a ser inversão de prioridade no trato das políticas públicas. Ter um olhar voltado 

para as localidades mais periféricas da cidade de São Paulo significa respeitar a 

dignidade da pessoa humana.  

 

 

3.1 Organização administrativa 

 

 

O horário de funcionamento do CEU São Rafael é de segunda à sexta-

feira, das 7H às 22H, e, aos sábados e domingos, das 8H às 20H. Este CEU ocupa 

uma área total de 16.531,62m², com área construída de 13.121,00 m², sendo o bloco 

didático (com 9.054 m²) e o bloco cultural (3.643 m²). 

O bloco didático inclui o Centro de Educação Infantil, a Escola Municipal 

de Educação Infantil Roque Spencer Maciel e a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professora Cândida Dora Pino Pretini. 

_________________________ 
7 Entrevista citada no Projeto Pedagógico do CEU São Rafael.  
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No andar térreo do CEI, existem oito salas de atividade, uma sala da 

direção, uma cozinha, uma secretaria, um banheiro com nove vasos sanitários para 

crianças e um fraudário, um refeitório, um banheiro para portadores de 

necessidades e uma lavanderia. No "redondo" (primeiro andar), existem seis salas 

de aula, um banheiro com oito vasos sanitários para crianças, um solário e uma 

varanda. São atendidos 256 alunos, de segunda a sexta-feira, em dois turnos: o 

primeiro, das 6H30h às 12H30 o segundo, das 12H30 às 18H:30. 

A EMEI Roque Spencer Maciel de Barros tem, no primeiro andar, salas de 

secretaria, dos professores, do coordenador e direção, um mini refeitório dos 

funcionários, dois banheiros para funcionários, uma cozinha uma despensa, dois 

banheiros com quatro vasos sanitários e um para portadores de necessidades 

especiais para alunos masculino e feminino, um pátio e um refeitório. Já no segundo 

andar, há vinte salas de aula, uma sala de artes e uma sala de leitura, uma 

brinquedoteca, uma videoteca, um anfiteatro e dois banheiros com cinco vasos 

sanitários, incluindo o do portador de necessidades especiais para alunos. A EMEI 

atende 700 alunos, também de segunda a sexta-feira, em três turnos: o primeiro, 

das 7:00h às 11:00h; o segundo, das 11:00h às 15:00h; e o terceiro, das 15:00h às 

19:00h. 

A EMEF Professora Cândida Dora Pino Pretini tem, no primeiro andar, 

salas de secretaria, dos professores, da direção e das coordenadoras pedagógicas, 

dois banheiros com quatro vasos sanitários e um adaptado para o portador de 

necessidades especiais, uma cozinha, uma despensa e dois pátios refeitórios. No 

segundo andar, 12 salas de aula, uma sala de leitura e uma sala de informática, um 

laboratório de ciências e dois banheiros com quatro vasos sanitários e um adaptado 

para o portador de necessidades especiais. São atendidos 1.208 alunos. Os turnos, 

ainda de segunda a sexta-feira, são: o primeiro, das 7:00h às 11:50h; o segundo, 

das 13:30h às 18:30h; e o terceiro, das 19:h às 23:00h. 

No andar térreo do bloco didático há uma padaria, quatro sanitários, um 

vestiário feminino e dois guarda-volumes. Também estão no bloco didático a 

Biblioteca Mário Palmério (que funciona, de segunda a sexta-feira, das 8H às 18H, e 

aos sábados, das 8H às 16H, conta com um acervo de 10.500 livros) e um 

telecentro com 21 computadores (aberto, de segunda a sexta-feira, das 9H às 20H 

e, aos sábados e domingos, das 9H às 16H). 
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No bloco cultural, foi construído, no térreo, o Teatro Zezé Macedo, com 

449 poltronas, quatro camarins, foyer, banheiros masculino, feminino e para 

portadores de necessidades especiais e a sala multiuso, também com dois 

banheiros. No primeiro andar deste bloco, há quatro ateliês e banheiros masculino e 

feminino. No segundo, quatro estúdios e uma sala são utilizados pelo Programa Guri 

Santa Marcelina (que funciona de segunda a sexta-feira, das 9H às 16H). No 

terceiro, há uma quadra coberta, vestiários masculino e feminino, duas salas para os 

funcionários da gestão, dois almoxarifados e banheiros masculino e feminino, com 

um banheiro adaptado para o portador de necessidades especiais. No quarto andar, 

há uma ampla sala de dança espelhada, três banheiros, sendo um para portadores 

de necessidades especiais. Na área externa, há quadra descoberta, pista de skate, 

piscina espelho d'água, piscinas aquecidas média e olímpica, playground, palco 

externo, estacionamento e sala para os funcionários da Guarda Civil Metropolitana. 

Ambos os blocos possuem elevador, utilizado pelos portadores de 

necessidades especiais e por idosos. 

Todos os CEUs contam com serviços terceirizados e o gerenciamento 

dessas empresas é de responsabilidade da Gestão, a execução dos contratos é 

realizada por um Assistente Técnico, as intervenções necessárias são feitas 

diretamente às Empresas pela Gestora. 

O atendimento aos usuários:é realizada mensalmente, organizada por 

uma escala de atendimento pela secretaria da Gestão, no qual assistentes de 

gestão de políticas públicas (AGPP) desempenham estas funções. 

O setor de recursos humanos é responsável pelo gerenciamento da vida 

funcional dos servidores lotados no CEU, bem como por seu pagamento. Esta 

função é exercida por um assistente técnico. 

O setor de divulgação subdivide-se nos setores de criação e de difusão. O 

de criação é responsável por criar a arte que se relaciona aos eventos e atividades 

realizadas no CEU São Rafael. O de difusão é composto por três coordenadores de 

projetos externos, que fazem sua divulgação semanal. 

Há também um setor de programação on-line, responsável pelo envio de 

informações ao site oficial da SME, pela produção de arte para divulgação dos 

eventos dos Núcleos de Ação Educacional, Cultural e de Esportes e lazer, pela 

produção da circular semanal e do informativo do CEU São Rafael. Essas tarefas 

são desempenhadas por um AGPP. 
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O gerenciamento dos bens patrimoniais também é realizado por um 

AGPP. 

Toda verba recebida por SME é gerenciada pelo Gestor do CEU, onde 

são estabelecidas prioridades em conjunto com todos os segmentos envolvidos. 

O projeto pedagógico do CEU São Rafael tem como embasamento legal 

as leis federais nº 8.989/88 e nº 9.394/96 (a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e a lei municipal nº 10.949/91 

(Programa São Paulo é uma Escola), regulamentada pelo decreto nº 29.883/91 e o 

decreto nº 46.210/05. 

 

 

3.2 Projetos do CEU São Rafael 

 

3.2.1 Programa São Paulo é uma Escola 

O Programa São Paulo é uma Escola, de acordo com o decreto nº 

46.210/05, é uma ação dirigida pela Secretaria Municipal de Educação e tem como 

objetivo geral ampliar as oportunidades de aprendizagem dos educandos, 

proporcionando condições para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, 

culturais, recreativas, esportivas e de lazer.  

Esse programa atende a população infanto-juvenil, além do período 

regular de aulas, inserido em horários pré e pós-escola, nos fins de semana, 

feriados, recessos e férias escolares. Estrategicamente, propõe-se a transformar os 

espaços e/ ou horários disponíveis em oportunidades de enriquecimento cultural, na 

expectativa de que crianças e jovens se apropriem deste patrimônio, 

potencializando-o como espaço de produção de conhecimento e de integração com 

diferentes grupos e tornando São Paulo uma Cidade Educadora.  

As atividades previstas no Programa São Paulo é uma Escola devem 

estar articuladas às diretrizes do projeto político-pedagógico de cada escola, no 

sentido de acompanhar e dar apoio aos alunos em todas as áreas do conhecimento. 

O planejamento das atividades, a elaboração da agenda semanal e a supervisão 

dos trabalhos serão de responsabilidade do Gestor e dos coordenadores dos 

Núcleos de Ação Cultural, de Educação e de Esporte e Lazer. 

O CEU São Rafael atende o Programa São Paulo é uma Escola por meio 

de oficinas educativas, esportivas e culturais, além do período regular de aulas, 
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inseridas em horários pré e pós-escola e no Recreio nas Férias. O CEU, desde a 

implantação deste Programa, tem registrado a importância deste para os educandos 

desta região, através da manifestação das famílias e alunos, quando exprimem a 

satisfação com o trabalho oferecido, as possibilidades de enriquecimento cultural 

proporcionadas a crianças e jovens, a oportunidade de conhecimento e interação 

com diferentes grupos. 

 

 

3.2.2 Projeto Vocacional 

O Projeto Vocacional pretende formar novos grupos e proporcionar 

expressão e conseqüentemente reflexão mediante a prática artística, além de 

orientar e dinamizar a produção dos grupos já existentes. Procura atender a 

qualquer pessoa a partir de 14 anos, incentivando também a reflexão sobre ética e 

cidadania através da linguagem artística. 

O Vocacional oferece atividades de dança, música e teatro, contemplados 

nos projetos Dança Vocacional, Música Vocacional e Teatro Vocacional, com o 

objetivo de incentivar a formação, a produção e a pesquisa destas linguagens em 

expansão, para acolher todos os bairros da cidade. Para tanto, a Divisão de 

Formação do Departamento de Expansão Cultural montou uma equipe formada por 

artistas-orientadores (AO) para atuar como agentes culturais fomentadores dessas 

atividades nas comunidades. 

O caráter da ação cultural realizada é de longo prazo, pois não é oficina e 

nem um curso básico com duração reduzida, mas um trabalho contínuo de 

preparação para o "fazer artístico". Isto significa que busca atender a todos os 

cidadãos com aulas, orientação de montagens e estímulo à ação. Além de aulas de 

iniciação encaminhadas para a formação de novos grupos, organiza-se uma gama 

de atividades que possibilitam a troca de experiências entre artistas da região e o 

acesso à elaboração de um pensamento estético conseqüentemente e autônomo. 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em diversos equipamentos 

públicos que também servem de espaço para as atividades, como a Galeria Olido, 

os CEU, o Centro Cultural São Paulo, o Centro Cultural da Juventude, os teatros 

distritais, as bibliotecas municipais e as parcerias. A partir disso, constrói-se uma 

ação cultural em rede, integrando artistas das várias regiões da cidade.  
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Os artistas-orientadores são selecionados por meio de edital público e 

são escolhidos de acordo com as necessidades dos projetos vinculados aos critérios 

estabelecidos em cada edital. Até 2008, já participaram desse trabalho mais de 300 

artistas de dança, música e teatro. Em 2009, são mais de 60 pontos de ação por 

toda São Paulo, sendo 52 pontos com Dança Vocacional, 14 com Música 

Vocacional, e 61 com Teatro Vocacional. O número crescente de inscritos no Projeto 

é um reflexo do acolhimento da iniciativa por parte da sociedade.] 

 

 
Figura 4 Apresentação do Teatro Vocacional no CEU São Rafael ( Arquivo da Autora) 
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Figura 5 Apresentação do Teatro Vocacional no CEU São Rafael( Arquivo da Autora) 

 

3.2.3 PROART 

Considerando o disposto na Constituição Federal, na Lei nº 9394/96 e nas 

políticas que regem as ações da SME, faz parte das políticas públicas da 

administração da Prefeitura da Cidade de São Paulo oferecer oportunidades de 

enriquecimento cultural e educacional à população da rede municipal de ensino, em 

especial aos segmentos usualmente distanciados de qualquer processo de 

desenvolvimento cultural. 

Nessas condições, o PROART — programa de difusão cultural nos 

diversos espaços públicos ligados à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

— é um sistema para credenciamento de eventos culturais e artísticos nas áreas de 

música, dança, teatro e circo, cujos responsáveis tenham interesse em realizá-los no 

âmbito da SME. 

O programa contribui para o acesso dos alunos das Escolas Públicas 

Municipais e suas comunidades às diferentes linguagens artísticas de modo a 

promover a integração entre a educação e a cultura na Cidade de São Paulo. 
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Figura 6 Finalização do Projeto PROART ( Arquivo da Autora) 

 

 

3.2.4 Programa de Ensino Musical Guri Santa Marcelina 

 

O Programa Guri Santa Marcelina tem como missão a educação musical 

e a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes na Grande São Paulo. 

O programa foi lançado em 2008, a partir de uma iniciativa da Secretaria 

de Estado da Cultura de São Paulo e é gerido pela Organização Social de Cultura 

Santa Marcelina. 

Por meio da educação musical de qualidade, apoiada por um serviço de 

atendimento social, oferecemos a estudantes de 6 a 18 anos uma oportunidade real 

de crescimento cultural e inclusão social. 

O plano pedagógico deste Programa privilegia um conteúdo curricular, 

com aulas diárias e acompanhamento da resposta dos alunos. Os conteúdos, as 

estratégias e a duração dos cursos procuram instigar a sensibilidade artística como 

elemento essencial do processo cognitivo e de construção da autonomia crítica. 

Além da equipe administrativa e pedagógica, o Programa conta com uma 

equipe de assistentes sociais que atuam em sintonia com os educadores e demais 

funcionários do programa. O serviço social acompanha o dia a dia dos alunos nos 

pólos de ensino, identifica suas possíveis demandas e os encaminha às redes 
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sociais existentes. O objetivo é criar um ambiente favorável ao aprendizado, 

ajudando a construir a autonomia crítica dos estudantes, famílias e comunidades. A 

intervenção social se dá através da abordagem individual e grupal. Atualmente 

também são realizados em rodas de terapia comunitária que são espaços de 

partilhas com as família atendidas pelo programa na comunidade .As aulas na 

região são realizadas em parcerias com a Prefeitura, nas instalações do CEU São 

Rafael, desde agosto de 2008, funcionando no segundo andar do bloco cultural. 

Este programa foi muito bem aceito pela comunidade, pois permite aos 

alunos desenvolver habilidades e consolidar aquelas já despertadas. 

O Guri Santa Marcelina oferece três tipos de curso: Iniciação, Seqüencial 

(Instrumentos de Cordas, Sopro, Canto e Percussão) e Modular. Foi finalizado ano 

de 2009 com, aproximadamente, 313 alunos .Dentre as atividades sócio-educativas 

realizadas pelo Guri Santa Marcelina no CEU São Rafael estão: aula espetáculo, 

participação nos eventos do Centro Educacional, atividades interdisciplinares e 

rodas de terapias comunitárias. Seguem fotos do arquivo da Autora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Apresentação Projeto Guri no Parque Ibirapuera 

Figura 8 Aula externa de saxofone 
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3.2.5 Telecentro 

Telecentro é um espaço com computadores conectados à Internet de 

banda larga. Cada unidade possui normalmente entre 10 e 20 micros. Uso livre dos 

equipamentos, cursos de informática básica e oficinas especiais são as principais 

atividades oferecidas à população. Cada telecentro tem um conselho gestor, 

formado por membros eleitos pela comunidade entre seus integrantes, que ajudam 

os funcionários na fiscalização e na gestão do espaço. É um projeto de uso intensivo 

da tecnologia da informação para ampliar a cidadania e combater a pobreza, 

visando garantir a privacidade e a segurança digital do cidadão, sua inserção na 

sociedade da informação e o fortalecimento do desenvolvimento local. Um dos 

objetivos principais do projeto é organizar uma rede de unidades de múltiplas 

funções que permita às pessoas adquirirem autonomia tecnológica básica e 

privacidade a partir do software livre. 

Combater a exclusão digital é o objetivo central dos telecentros. Trata-se 

de uma iniciativa fundamental para capacitar a população brasileira e inseri-la na 

sociedade da informação, para assegurar a preservação de nossa cultura com a 

construção de sites de língua portuguesa e de temáticas vinculadas ao nosso 

cotidiano, qualificar profissionalmente nossos trabalhadores, incentivar a criação de 

postos de trabalho de maior qualidade, afirmar os direitos das mulheres e crianças, 

para um desenvolvimento tecnológico sustentável e ambientalmente correto, 

Figura 9 Terapia comunitária dentro do CEU São Rafael 
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aprimorar a relação entre o cidadão e o poder público — enfim, para a construção da 

cidadania digital e ativa. 

De acordo com o Censo 2000 do IBGE, apenas 10,6% dos domicílios 

brasileiros têm computadores. O Brasil tem 13,6 milhões de usuários de Internet 

(7,74% da população do País),. Argentina, Chile, Peru e Uruguai, países com 

populações menores que a brasileira, têm um percentual maior de usuários de 

Internet — 10,38% na Argentina, 20,02% no Chile, 10,73% no Peru e 13,61% no 

Uruguai.(Dados CENSO  IBGE maio de 2002) 

Ainda segundo dados CENSO IBGE 2002: a unidade da Federação que 

apresenta o maior grau de inclusão digital é o Distrito Federal; e o estado menos 

incluído é o Maranhão. Entre os mais incluídos, temos ainda São Paulo, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Já entre os menos incluídos estão o Piauí, 

Tocantins, Acre e Alagoas. A média educacional mais alta dessas dez unidades é a 

do Distrito Federal: nove anos de estudo e a renda mais alta, R$ 2.255,00 em média. 

Este dado confirma não só a importância da educação na geração de renda, como a 

importância de ambas as variáveis na inclusão digital. Por outro lado, devido às 

características do processo econômico-social brasileiro, é nítido que, mesmo nos 

estados mais ricos, ocorre enorme grau de exclusão digital, como na periferia das 

grandes cidades e em áreas como o Vale do Ribeira (SP) e a Baixada Fluminense 

(RJ).  

Para a equipe gestora do CEU São Rafael, o Projeto Pedagógico deve 

traçar ações que contribuam para o preparo das crianças, jovens e adultos para a 

vida social, cultural e política.  

Segundo Paro( 2000), gestão democrática significa 

 

(...) democratização das relações que envolvem a 
organização e o funcionamento efetivo da instituição 
escolar. Trata-se, portanto, das medidas que vêm sendo 
tomadas com a finalidade de promover a partilha do poder 
entre dirigentes, professores, pais, funcionários e de facilitar 
a participação de todos os envolvidos na tomada de 
decisões relativas aos exercícios das funções da escola 
com vistas à realização de suas finalidades.( p. 116) 

 

O CEU São Rafael, mediante o trabalho desenvolvido nas reuniões de 

colegiado e conselho gestor, tenta proporcionar a democratização dentro desta 

concepção. 
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Segundo Forest & Pearpoint  apud Mantoan(1997,), "inclusão" significaria 

 

convidar aqueles que (de alguma forma) têm esperado para 
entrar e pedir-lhes para ajudar a desenhar o nosso sistema 
e que encorajem todas as pessoas a participarem da 
completude de suas capacidades- como companheiros e 
como membros.( p.57) 

 

O CEU São Rafael tem oferecido à comunidade local projetos para 

inclusão sociedade excludente. São esses os projetos Guri, Meio Ambiente, Teatro e 

Dança Vocacional, PROART, Curso de Panificação e Confeitaria Básica, 

Higienização e Manipulação de Alimentos, etc., que despertam a vocação dos 

participantes, melhoram sua auto estima e os inserem no mercado de trabalho. 

Em pesquisa de campo realizada especificamente no CEU São Rafael, foi 

possível conhecer os novos programas do atual governo do município de São Paulo 

para atuação nos Centro Educacionais Unificados.  

Todos os CEU são integrados pelo núcleo Educacional, cada unidade 

conta com um núcleo de Ação Educacional composto por um coordenador de Ação 

Educacional, um coordenador de Projetos Internos e um coordenador de Projetos 

Externos; são eles os responsáveis por todos os programas anunciados pelo 

governo. Compete a este núcleo planejar, acompanhar e avaliar a elaboração dos 

projetos internos e externos, bem como promover a execução educacional das 

ações desenvolvidas pelas unidades educacionais e pelos núcleos, articulando estas 

ações de modo interdisciplinar. 

Ambos os coordenadores atendem os Programas e Projetos elaborados 

pela Secretaria de Educação e propõem outros projetos para melhor atender a 

comunidade do equipamento CEU. A seguir, são apresentados os programas e 

projetos que o Núcleo de Ação Educacional do CEU São Rafael vem realizando 

anualmente: 

O Programa São Paulo é uma Escola, também chamado Contraturno (e 

também "de Pré e Pós-Aula"), tem como objetivo proporcionar aos educandos 

condições de uso de diferentes linguagens (verbal, plástica, corporal e outras) como 

meio de produzir, expressar e comunicar suas ideias. Visa também contribuir para o 

enriquecimento cultural nas diferentes áreas do conhecimento, além de proporcionar 

o aumento do acesso dos alunos aos equipamentos sociais do município de São 

Paulo e integrar as oficinas com o processo de ensino-aprendizagem. 
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A programação é oferecida para os alunos e a comunidade em geral, para 

que tenham acesso a atividades lúdicas, culturais, passeios e práticas esportivas. 

Dentro do Projeto Contraturno, são oferecidas oficinas de capoeira, dança étnica, 

jogos cooperativos e caratê. A equipe do CEU São Rafael escolheu essas 

modalidades baseada no grande interesse dos alunos, da comunidade e das 

unidades escolares (mas cada núcleo educacional tem liberdade para escolher e 

montar as oficinas propiciadas à comunidade).  

Para a efetivação do Programa São Paulo é uma Escola, o Núcleo 

Educativo conta com os seguintes recursos humanos: três oficineiros, dois 

coordenadores do Núcleo de Ação Educacional, um coordenador do Núcleo de 

Esporte e Lazer, três coordenadores do Núcleo de Ação Cultural e um auxiliar 

técnico de educação 1.  

Para que o projeto São Paulo é uma escola permaneça é necessário uma 

avaliação das U.E. que estão sendo atendidas pelo programa. De acordo com o PP 

do CEU São Rafael de 2008, a avaliação das unidades escolares atendidas pelo 

programa tiveram as seguintes colocações: EMEI não notou nenhuma contribuição 

do Programa ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos e segundo as 

informações colhidas, o Programa seria cansativo para a faixa etária das crianças. 

Já na EMEF o Programa São Paulo é uma Escola teria contribuído 

significativamente para a aprendizagem das crianças e a melhoria do 

comportamento, principalmente nas relações interpessoais, porém apontaram 

algumas dificuldades: os alunos chegam suados e agitados na aula regular; o 

programa não atinge todas as crianças; e os conflitos que ocorrem entre eles, nas 

oficinas, se refletem na sala de aula regular. Quanto à avaliação de pais e 

responsáveis( também realizada em 2008), os filhos mostram satisfação em 

participar das oficinas, além de apresentarem comportamento de desinibição. 

Outro programa que acontece nas Centros Educacionais Unificados é o 

Programa Recreio nas Férias, com programação para os alunos e a comunidade em 

geral durante o recesso escolar. Oferece atividades lúdicas, culturais, passeios e 

práticas esportivas, para otimizar os equipamentos sociais das secretarias 

envolvidas, enquanto espaços de vivências diversificadas; 

Para o atual governo municipal, os Programas São Paulo é uma Escola e 

Recreio nas Férias são importantes, pois possibilitam a permanência dos alunos por 

um período maior com diversas oficinas, passeios, atividades lúdicas e culturais e 
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práticas esportivas. A permanência no CEU, no período de férias e recesso 

escolares aumento qualificadamente o acesso dos alunos aos equipamentos sociais 

da cidade de São Paulo e amplia o tempo de permanência da população infanto-

juvenil nestes espaços, contribuindo com a rede de proteção e possibilitando 

melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem. 

Os programas prevêem a participação de crianças e jovens com idade 

entre 4 e 16 anos de todas as regiões da cidade de São Paulo. O atendimento 

ocorre nas unidades pólos, que são prioritariamente os CEU, as unidades escolares 

da rede municipal de ensino, os centros esportivos, os parques e outras instituições 

que apresentem condições adequadas para o desenvolvimento da programação. 

Para realizá-la, os pólos contam com coordenador de pólo e agentes recreativos 

contratados para desenvolver atividades esportivas, artísticas e culturais e 

acompanhar os participantes nos passeios, de acordo com contratação específica. 
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4 ENTREVISTA REALIZADA COM PROTAGONISTA DO PROJETO 

CEU 

 

Ao olharmos para a história do País, é possível constatar que a cultura de 

participação da sociedade civil é raramente praticada e só há pouco, passou a ser 

incorporada à legislação brasileira.  

A escassa prática de participação dos usuários do serviço público nos 

espaços da sua gestão e planejamento reflete a falta do reconhecimento desse 

direito à participação. Nessas circunstâncias, há um ganho quando gestores 

políticos e educacionais desenvolvem uma política de trabalho que incorpore a 

participação da população como diretriz de seu governo. 

Isso afirma, em certa medida, que governos progressistas demonstram 

mais claramente sua concepção democrática de gestão e suas intenções por meio 

de propostas que efetivamente podem contribuir para a construção de um trabalho 

coletivo. Pensar coletivamente em propostas para melhoria do espaço social é 

demonstrar a importância que governantes dão às ações como esta, é explicitar um 

compromisso coletivo com o trabalho e com a democracia, é colocar as pessoas 

frente a frente para o diálogo e a tomada de decisão. Podemos ver isso no Projeto 

CEU, de acordo com o depoimento de Edson Fasano, que participou da 

coordenação de Centros Educacionais Unificados da Região Leste do município de 

São Paulo. 

 

— A idéia era, primeiro, de participação 
democrática, no sentido de que os sujeitos 
pudessem ter voz dentro do Estado e que 
pudessem participar efetivamente. Agora, com um 
olhar específico, as pessoas que historicamente 
são excluídas têm sido excluídas pelo Estado da 
participação política, da participação social, 
cultural e econômica. Quando se inicia, em 2001, 
a gestão da Marta, a gestão participativa começa 
a ser discutida, assim como o orçamento 
participativo. O orçamento participativo constituía-
se em assembléias que ocorriam em cada região, 
nas quais a população deveria indicar os pontos 
mais relevantes, mais importantes que 
consideravam para investimento em cada região. 
Uma coisa interessante é que, cada vez que a 
gente fazia, que era feita uma assembléia... E eu 
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participei das assembleias justamente como 
governo, como cidadão, como educador. Aí, o que 
a gente observava, por exemplo, na região da Vila 
Prudente, e depois na síntese das outras regiões, 
é que, quando se falava de educação, existia 
sempre uma ou outra fala que ganhava corpo, 
quando apresentada na assembléia, em que as 
pessoas pediam: "Ah, nós queremos uma escola 
que tenha piscina, nós queremos uma escola que 
fique aberta no final de semana!" E era 
interessante, porque, quando aparecia uma idéia 
como esta, às vezes, as pessoas que estavam na 
assembléia riam. Então era comum você ouvir 
risadas na assembléia, porque as pessoas 
achavam impossível: "Imagina! Que história é 
essa de escola com piscina? Que coisa louca é 
essa de escola aberta de final de semana, de ter 
teatro e tal?" As pessoas riam, porque achavam 
aquilo uma coisa impossível de ser realizada. Foi 
nessas indicações, diante dos dados de violência, 
que foi criado, dentro da Secretaria da Educação, 
um grupo especial chamado "Projeto Vida". O que 
era a idéia do Projeto Vida? Pensar em ações que 
pudessem intervir no currículo escolar para a 
defesa da questão dos direitos da criança e do 
adolescente e um combate a dimensões de 
violência que tivessem na escola e no seu 
entorno. Esse Projeto Vida cria, logo em 2001, um 
outro projeto chamado "Escola Aberta". E eu 
compreendo que o Projeto Escola Aberta é o 
embrião do Projeto CEU. (Edson Fasano, em 
entrevista concedida à autora no primeiro 
semestre de 2010). 

 

A participação da população em assembleias públicas do orçamento 

participativo trouxe aos dirigentes a idéia de construção dos chamados CEU. Este 

projeto demonstra a importância de se considerar verdadeiramente o cidadão, 

aquele que participa dos rumos da sociedade. Fasano continua: 

 

— O conceito essencial do CEU, uma escola de 
formação integral — não de tempo integral, de 
formação integral —, localizada nas regiões de 
maior miséria da cidade, para que pudesse trazer 
uma recuperação da dívida social, propondo para 
as pessoas a possibilidade de uma formação 
cultural, esportiva e escolar. É neste  contexto que 
o projeto é lançado" (Edson Fasano, em 
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entrevista concedida à autora no primeiro 
semestre de 2010). 

 

Os CEU nasceram do povo, para o povo. As assembléias mapearam as 

necessidades da população. Em cada assembléia, era possível identificar que, cada 

vez mais, a população queria ter uma educação justa, como queria oportunidades de 

cultura, lazer e esporte. Pensando em questões como esta, o governo reconhece 

sua dívida para municipal com a população de São Paulo e decide unir as 

Secretarias para construir um complexo educacional que proporcionasse tudo o que  

os cidadãos reivindicavam nas assembléias do orçamento. 

  

— O CEU nunca teve por princípio ser uma ilha 
de excelência, por que não se fechava nele 
mesmo. Era um pólo, era um pólo irradiador, era 
um pólo que estava... Em que a estruturação do 
seu projeto dependia da relação que se 
estabelecia com as outras unidades. A outra 
grande inovação, é que traz a integração das 
Secretarias — Cultura, Esporte, Educação. 
Integra também a secretaria de Saúde e traz o 
poder local, que é o poder da Subprefeitura a se 
movimentar. Por quê? Porque onde estão os 
coordenadores destas áreas? Na Subprefeitura. 
Na medida em que os programas e os projetos se 
integram, esses coordenadores têm que sentar 
juntos, eles têm que planejar, eles têm que vencer 
a fragmentação e construir uma dimensão mais 
complexa, para olhar a política pública (Edson 
Fasano, em entrevista concedida à autora no 
primeiro semestre de 2010). 

 

Entendo, pois, que o processo educativo é a passagem da desigualdade 

à igualdade. Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu 

conjunto como democrático sob a condição de se distinguir a democracia como 

possibilidade, no ponto de partida, e a democracia como realidade, no ponto de 

chegada. 

 

O conceito do CEU está ligado a um conceito de uma 
cidade que se faz educadora. Na medida que eu vejo uma 
cidade educadora, reconheço dentro dessa cidade a 
possibilidade de uma inter-relação, de um processo de 
reconhecimento da cultura dos diferentes sujeitos, como 
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culturas importantes para ser interlogadas. Por isso, o CEU 
deveria ser um espaço de diálogo. Quando eu penso em 
cidade educadora, eu identifico alguns princípios que o 
projeto deve ter. Quais são os princípios? Primeiro, a idéia 
de uma visão multidisciplinar, eu diria assim. Por que 
multidisciplinar? Porque você tem um aspecto de diálogo 
que diferentes áreas do conhecimento deveria ter. E quando 
eu trago as diferentes áreas do conhecimento, eu não estou 
pensando só na disciplina escolar; eu estou pensando nas 
disciplinas, mas pensando além delas, por exemplo, nas 
Secretarias que compõem o governo (SAVIANI, 2001, p. 
28). 

 

Esse depoimento coloca em pauta uma discussão de Paulo Freire sobre a 

ação do sujeito histórico. 

 

[...] pelos atos de criação, recriação e decisão, vai 
dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai 
humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele 
mesmo é o fazedor... Faz cultura...E o fará melhor toda vez 
que, integrando-se ao espírito dela, se aproprie de seus 
temas fundamentais, reconheça suas tarefas concretas.( 
FREIRE, 2006, p. 51). 

 

Isto se evidencia no depoimento de Fasano: 

 

— Os CEU, quando surgem, surgem com as 
salas todas viradas para as áreas de circulação e 
sem nenhuma cortina. E isso eram motivo de 
brigas no CEU. Os professores se reuniam e 
falavam que estavam em aquários, e que tinha 
que colocar cortinas, e que o sol batia e 
atrapalhava. E a grande discussão se constituía 
em ser o CEU um espaço aberto, e quem estava 
transitando podia participar daquele espaço que 
estava no interior da sala de aula, podia observar, 
podia estar junto. Na cultura escolar de 
individualizar as coisas, eu não quero presenças 
externas, eu quero privacidade, eu quero fechar a 
sala de aula e ser o dono. Só que o princípio, que 
era um princípio de ser um espaço relacional, 
exigia toda uma arquitetura pensada para tentar 
minimizar ou inibir as ações que pudessem voltar 
a escola para dentro de si mesma (Edson Fasano, 
em entrevista concedida à autora no primeiro 
semestre de 2010). 
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O depoimento novamente remete a considerações políticas expressas por 

Freire (2006, p. 53). 

 

[...] infelizmente o que se sente, dia a dia, com mais força 
aqui, menos ali, em qualquer dos mundos em que o mundo 
se divide, é o homem simples esmagado, diminuído e 
acomodado, convertido em espectador, dirigido pelo poder 
dos mitos que forças sociais poderosas criam para ele. 

 

A Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, sinaliza às escolas, no inciso 1 do artigo 12, a necessidade da elaboração 

coletiva do projeto pedagógico, o que constitui indicação significativa para a 

implantação da gestão democrática, dada a exigência da instauração de canais de 

diálogo no interior das escolas, envolvendo a comunidade escolar. Com esta 

intenção, contemplada também na letra da lei, o projeto pedagógico é um 

organizador importante dos meios e fins da escola, numa perspectiva democrática, 

que valoriza a participação dos sujeitos que constituem aquela comunidade. 

O exercício democrático faz com que o cidadão perceba que sua 

participação implica habitar o lugar do direito, em convívio com o conflito, com as 

negociações e com as diferentes opiniões e interesses, e descubra que tomar 

decisões no coletivo, se por um lado defende os interesses da comunidade local, por 

outro lado exige que se relativize a força do individual, o que, na sociedade 

competitiva capitalista, constitui um esforço contra-hegemônico.. 

Novamente, é importante voltar ao depoimento de Fasano, que explicita o 

direito da comunidade à participação. 

 

— A idéia de lideranças comunitárias, não 
precisava ter um filho matriculado, mas como ele 
reconhecia o CEU como um espaço aberto, 
portanto, as lideranças participavam do conselho 
gestor e as decisões eram compartilhadas e 
tomadas nesses conselhos. Então, um outro 
princípio era a participação: a comunidade 
participa diretamente do currículo e das atividades 
(Edson Fasano, em entrevista concedida à autora 
no primeiro semestre de 2010). 

 

Enfrentar e repensar os desafios colocados pela estrutura escolar de 

ensino — partindo do princípio de que a escola não é apenas reprodutora das 



 76 

relações sociais e dos valores dominantes, mas também lugar de construção e 

transformação, habitada por educadores e mobilizada pelo diálogo e pelo confronto 

de idéias, pela negociação, pela argumentação e pelo exercício do poder coletivo —, 

significa exercitar concretamente a cidadania ativa. 

Quando se busca construir uma sociedade democrática e cidadã, é 

imprescindível que a escola discuta e elabore seu projeto pedagógico. Elaborar um 

projeto pedagógico traz como necessidade implícita a participação e o diálogo entre 

todos os sujeitos que envolvidos. 

Falar de gestão democrática é falar de um valor social da sociedade 

moderna. Pode ser entendida como formas de participação das pessoas na escola e 

os caminhos que podem ser construídos a partir de uma prática desafiadora no que 

se refere a aprendizagem democrática. 

Acreditar que a voz das pessoas possa emergir do silêncio secular da 

sociedade, principalmente no que se refere às classes mais desfavorecidas. As 

políticas públicas educacionais aqui apontadas mostram que o importante é investir 

na aprendizagem da população, no movimento participativo, que é um movimento de 

escuta e da voz dos silenciados pela marginalidade imposta pelo capitalismo, é 

pensar na emancipação social e na formação cidadã. 

É claro que para uma escola ter qualidade é preciso que existam 

condições objetivas, que derivam do funcionamento do projeto político pedagógico, 

articulado com o funcionamento governamental. 

A cultura é uma criação histórica. Por isso, a luta pela transformação 

social supõe a critica ao processo de formação da sociedade capitalista — condição 

essencial para a construção de uma identidade, a partir da formação política e 

cultural por meio da educação, em uma perspectiva socializante.  

O pensador Antonio Gramsci entendia a cultura nos seguintes termos: 

 

Organização, disciplina do próprio eu interior, é tomada de 
posse da própria personalidade, é conquista da consciência 
superior, pela qual se consegue compreender o próprio 
valor histórico, a própria função ma vida, os próprios direitos 
e deveres. [...] O homem é sobretudo espírito, isto é, criação 
histórica, e não natureza (GRAMSCI, 1958, p. 24, apud 
MOCHCOVITCH, 1992, p. 57). 
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É necessário considerar que o conhecimento construído pela humanidade 

deve ser apropriado pelas classes trabalhadoras de maneira crítica. O conhecimento 

não é neutro: na lógica capitalista, está voltado a atender aos interesses da classe 

que o produziu, ou seja, da classe dominante. 

Criar mecanismos de participação da comunidade representa, em 

primeira instância, a possibilidade de acesso a conhecimentos e atividades que, 

normalmente, ficam nas mãos dos gestores governamentais. Essa ação pode ser 

considerada como investimento importante na sociedade civil no sentido de construir 

uma nova hegemonia. Só dessa forma a educação escolarizada pode contribuir com 

a transformação social. 

 

— Os CEUs montavam seu regimentos, existiam 
princípios, tinham objetivos, metas, tinham 
conceitos, conforme nós já conversamos, mas a 
experiência, a vivência disso, dependia de cada 
localidade (Edson Fasano, em entrevista 
concedida à autora no primeiro semestre de 
2010). 

 

[...] é na sociedade civil que está essa "prisão de mil 
janelas" formada pelas organizações, instituições e 
aparelhos em que se faz a produção, a difusão e a 
reprodução das ideologias. Ao formular a igualdade 
"Estadão = sociedade política + sociedade civil", Gramsci 
delimita nessa última o terreno sobre o qual se dá a luta 
pelo poder ideológico, em que se exerce a hegemonia das 
classes dominantes sobre o corpo social, mas também no 
qual se disputa essa hegemonia e se constrói a contra- 
hegemonia pela luta hegemônica (GRAMSCI, 1958, p. 33, 
apud MOCHCOVITCH, 1992). 

 

Portanto, a escola precisa estar politicamente sensível ao conflito contra- 

hegemônico entre cultura e conhecimento, porque estes não são neutros e se 

expressam na disputa do poder. 

Tomar decisões no coletivo é construir no âmbito da convivência em 

grupo e da superação das relações hierárquicas uma relação democrática. 

Avaliar limites e se responsabilizar efetivamente por suas atitudes é fazer 

com que o cidadão aprenda a estabelecer prioridades e possibilidade, como também 

a assumir movimentos de lutas e conquistas a favor de seu projeto, ou de seu grupo. 
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O diálogo apresenta-se como importante caminho a ser seguido, como 

contribuição à construção do homem como sujeito e não mero objeto. 

 

Cada vez mais nos convencíamos ontem e estamos 
convencidos hoje de que, para tal, teria o homem brasileiro 
de ganhar a sua responsabilidade social e política, existindo 
essa responsabilidade. Participando. Ganhando cada vez 
maior ingerência nos destinos da escola de seu filho. Nos 
destinos de seu sindicato. De sua empresa, através de 
agremiações, de clubes de conselhos. Ganhando ingerência 
na vida do seu bairro, de sua igreja. Na vida da sua 
comunidade rural, pela participação atuante em 
associações, em clubes, em sociedades beneficentes 
(FREIRE, 2006, p. 100). 

 

Ao vencer as eleições de 2004,Serra- Kassab, resolvem dar continuidade 

ao projeto CEU, porém Fasano aponta um motivo relevante para essa continuidade:  

  __ ao olhar a dimensão do resultado eleitoral, veri-
ficamos que o Serra tem uma votação expressiva 
no centro, nos bairros mais centrais,porém nos bair-
ros de classe média, até bairros operários mais cen-
tralizados e nas regiões extremas da cidade, você 
tem uma votação maior para a gestão da Marta.  
Os CEUs estão localizados nestes locais mais dis-
tantes. Ao olharmos o mapa de votação relacionan-
do onde existia cada CEU instalado verificamos que 
em nenhuma dessas regiões a  Marta perdeu... por 
exemplo: Sapopemba, São Matheus, São Rafael, 
...Isso fez com que houvesse uma reflexão política 
da gestão, porque se você pensar teve uma mu-
dança de ação da gestão Serra, por que no proces-
so eleitoral eles criticavam arduamente o projeto. 
Eles faziam a comparação com a idéia de escolas 
que permaneciam com situações rudimentares, fa-
ziam a comparação com as escolas de “lata”, e dizi-
am que era um disparate a construção dos CEUs. 
Só que logo após a eleição eles montam dentro da 
secretaria a sala CEU e declaram que vão continuar 
o projeto. Isso não é à toa e também não é por um 
compromisso com o projeto. O partido vê a partir da 
leitura do mapa eleitoral, que enfrentariam uma re-
sistência caso terminassem com o projeto ou por 
exemplo deixassem de investir e deixar aquilo se 
transformar num “elefante branco”.  
Então, eles vão e dão continuidade... ao projeto que 
já estava previsto chegar aos 40(CEUs).( Edson 
Fasano, em entrevista concedida à autora no 
primeiro semestre de 2010). 
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No entanto,com a mudança de governo algumas alterações acontecem 

no projeto CEU, e são apontadas no depoimento  de Fasano: 

_ Eles mantém a idéia da plasticidade do projeto, a 
estrutura em geral e  atacam a essência do 
projeto...mudam a alma do projeto ...o princípio, que 
era antes de ser um espaço relacional por isso, o 
CEU, em sua arquitetura  tentar minimizar ou inibir 
as ações que pudessem voltar para dentro de si 
mesmo... uma das questões que eles mudam no 
projeto da gestão Serra-Kassab é o local do bloco 
didático, eles isolam o bloco didático da área de 
convivência. Então, o bloco didático, as salas não 
estão mais voltadas para a piscina, ou quando 
estão, estão distanciados. Eles não tem corredores 
de circulação, as janelas também não são voltadas 
para os arredores, as janelas sempre estão voltadas 
para o lado mais alto, e a área de circulação é 
mantida com portas que você fecha. Portanto... que 
eles atacam a essência do projeto...( Edson 
Fasano, em entrevista concedida à autora no 
primeiro semestre de 2010). 

 

Uma outra mudança significativa do projeto e a Escola Integral: 

_ Quando eu penso na educação de tempo integral, 

eu olho e penso assim: Não é bom que a criança 

fique na rua... o dia todo, por que os traficantes 

podem falar que, o que a gente houve falar da 

gestão atual,  os traficantes adotam o sujeito. Só 

que, quem é o traficante? O traficante é o vizinho, o 

traficante é o amigo, portanto eu olho para a 

relação, por exemplo, da violência presente nas 

regiões periféricas da cidade, com um olhar 

burguês, com o olhar de que eu preciso tirar esse 

sujeito deste “antro”. Como que eu tiro o sujeito 

deste “antro”? Eu tiro o sujeito desse 

“antro”colocando um tempo integral para a escola e 

fazendo com que esse sujeito tenha acesso àquele 

conteúdo que eu acredito que é fundamental, mas 

que conteúdo que eu considero que é fundamental? 

O conteúdo escolhido pela classe social. Qual era a 
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concepção? Não era olhar para essa dimensão da 

violência, que está lá e é verdade, o tráfico está lá, 

instalado nestas regiões, e falar que eu vou tirar o 

aluno desta realidade. Mas vira uma intervenção na 

própria dimensão local para alterar a realidade que 

está ali instalada, não retirar o sujeito dali... Edson 

Fasano, em entrevista concedida à autora no 

primeiro semestre de 2010). 

 

Ao mudar a essência do projeto CEU surgem conflitos:  

_ o agravamento da questão do vandalismo com o 
equipamento, acho que é uma leitura importante... 
os sujeitos não tem se sentido pertencentes àquele 
espaço. Eu acompanhei a instalação do CEU 
Parque Bristol que foi inaugurado o ano passado. 
Eu me lembro... o CEU Parque Bristol fica...no 
Ipiranga.... Eu me lembro que foi um 
problema...Primeiro por que, embora aquela região 
fosse mapeada para a instalação do CEU desde o 
período anterior, que é uma região que precisava 
do CEU por que possui um IDH baixo, não houve 
uma negociação e uma discussão naquela 
comunidade e aí eles instalaram. E na semana que 
preparava para a inauguração, todos os dias tinha a 
invasão da piscina. Então o pessoal ia, pulava... era 
um movimento organizado, era sempre no mesmo 
horário, olha que coisa curiosa,  sempre no mesmo 
horário e existia um grito de comando. Então, você 
tinha em cima, tem em cima a parte de um 
condomínio que é um pessoal que saiu do 
Heliópolis e foi acomodado ali e vinha sempre dali, 
o grito, então eles... era por volta das 13H mais ou 
menos... Um sujeito dava um grito, daí era uma 
coisa que você não conseguia conter. Você tinha lá 
os vigias e os alunos, não eram alunos,  mas a 
comunidade, pessoas da comunidade, pulavam e 
entravam todos juntos, todos. Era assim, inclusive, 
mães com crianças de colo. Elas pulavam, outro 
passava a criança e daí ocupavam rapidamente 
toda aquela piscina e entravam com as roupas, 
possivelmente por que não tem roupa de banho e aí 
a diretora regional ficava incomodada com aquilo...  
( Edson Fasano, em entrevista concedida à autora 
no primeiro semestre de 2010). 
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Em suma, com a nova gestão política, Fasano conclui: 

 _Os princípios que alicerçam o projeto CEU foram 

alterados. Hoje o CEU se constituiu naquilo, que, 

durante a campanha eleitoral se criticava. Qual era 

a campanha... qual era a crítica do Serra? Escolão  

Uma escola grande. Ele dizia: - Não é isso. E aí, o 

que eles fazem? Eles criaram o escolão, por que se 

você pensar, qual é a diferença hoje do CEU para 

uma escola normal? Qual é a diferença? A 

diferença é que ele tem dentro de um espaço físico 

tudo aquilo que havia sido pensado, a piscina, a 

quadra, o teatro, mas quando você olha no seu 

interior, tudo funciona exatamente como qualquer 

outra escola, portanto, não se caracteriza como pólo 

de inovação. Então, o que eles fizeram? Eles 

transformaram, efetivamente, o projeto do CEU num 

escolão...  ( Edson Fasano, em entrevista concedida 

à autora no primeiro semestre de 2010). 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

     

 Muitas são as variáveis envolvidas na sustentabilidade e continuidade do Pro-

jeto dos Centros Educacionais Unificados( CEUs). As hipóteses levantadas neste 

trabalho serão analisadas a seguir de forma a propiciar uma análise parametrizada e 

que se coadune com os referenciais teóricos apresentados através das investiga-

ções documentais. 

  Os aspectos que tornam favoráveis as condições deste equipamento multise-

torial na oferta à comunidade paulistana de uma opção educacional, que se consoli-

de numa história bem sucedida e de sucesso, serão apresentadas nos parágrafos a 

seguir. Eles se relacionam com as hipóteses iniciais estabelecidas no início da pes-

quisa. 

   A construção de documentos como o Regimento Padrão dos Centros Educa-

cionais Unificados e o modelo de Gestão Democrática, defendidos desde o início da 

implantação destes equipamentos, revelam uma característica positiva para que o 

Projeto CEU se torne uma referência em termos sociais e educacionais no que tan-

ge a participação popular. Os mecanismos de acompanhamento da gestão pública, 

através da participação de membros da comunidade e das equipes de trabalho das 

diversas áreas, convergem para uma descentralização do poder e confere legitimi-

dade aos objetivos e fins dos Centros Educacionais Unificados. A escolha do Gestor, 

através de consulta à comunidade do entorno dos CEUs, também configurou um 

aspecto benéfico na construção da cultura de participação popular em torno da nova 

experiência educacional que se estuda. 

 A relevância do equipamento CEU nos bairros da periferia da cidade é um 

aspecto que contribui para que este projeto se consolide, pois, de acordo o mapa de 

exclusão social da cidade de São Paulo, não haviam anteriormente nestas regiões 

ofertas de espaços que possibilitassem a prática esportiva, a vivência cultural, o a-

cesso à informática, à biblioteca pública e à experimentação do lazer. Com a implan-

tação dos Centros Educacionais Unificados, balizando as atividades citadas nestas 

regiões, por uma arquitetura bela que agrega valor ao bairro e as suas ações, há 

possibilidade eminente de que os CEUs sejam bem aceitos pelas comunidades pró-

ximas e dos bairros adjacentes de cada um deles. 

 A manutenção dos Centros Educacionais Unificados necessita de um investi-

mento consistente por parte do poder público, este é um aspecto de vulnerabilidade 
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do Projeto CEU, contudo, como a proposta do presente trabalho é verificar condi-

ções de sustentabilidade e continuidade do projeto face à mudança de governo, veri-

ficou-se na transição do governo da ex-prefeita Marta Suplicy para o governo do pre-

feito eleito José Serra, continuado pelo vice-prefeito Gilberto Kassab, uma continua-

ção na oferta dos recursos financeiros, materiais e físicos, que contribuíram positi-

vamente para continuidade do funcionamento dos CEUs. 

 Outros aspectos ainda relacionados com as hipóteses pensadas no início 

desta pesquisa apresentam condições desfavoráveis para que os Centros Educa-

cionais Unificados façam parte de uma história de continuidade e sustentabilidade. 

Esses aspectos são apresentados nos parágrafos a seguir.  

 As mudanças administrativas no âmbito da gestão pública em períodos de 

transições de governo são inevitáveis, pois as equipes que compõem a Secretaria 

Municipal de Educação e das demais Secretarias envolvidas com o Projeto CEU são 

reconstituídas a cada administração que assume a Prefeitura. Entretanto, os Centros 

Educacionais Unificados são equipamentos que necessitam de um tempo maior por 

parte da comunidade usuária para apropriação, visto que se configuram um espaço 

inovador e nunca oferecido anteriormente à população mais carente da cidade. O 

tempo de maturação das ações implantas nos CEUs e suas possíveis reorientações 

se faz necessário. É um equipamento com múltiplos usos e composto por diferentes 

equipes de trabalhos oriundas das mais diversas áreas (educacional, cultural, espor-

tiva, de segurança, de saúde e de assistência social). Essa característica multiseto-

rial é rica do ponto de vista da diversidade, mas é complexa do ponto de vista da 

gestão e da construção da identidade do equipamento. Por isso, a importância de 

que nas transições de governo haja uma preocupação por parte dos responsáveis 

pelas Secretarias envolvidas em aperfeiçoar o que existe e não reiniciar novas a-

ções, descartando o que já foi consolidado. 

  Durante a transição entre os governos da ex-prefeita Marta Suplicy e do pre-

feito eleito José Serra, continuado pelo vice-prefeito Gilberto Kassab, ocorreram al-

gumas situações que desqualificaram a sustentabilidade e continuidade do Projeto 

CEU. O “Programa São Paulo é uma Escola” por exemplo, identificou nos Centros 

Educacionais Unificados apenas características quantitativas de atendimento à po-

pulação, superestimando a capacidade física e humana dos CEUs. Em alguns deles, 

quase houve o colapso organizacional e operacional. Neste aspecto houve uma fa-

lha das equipes das Secretarias que saíram e que entraram no governo, pois não há 



 84 

indícios de que houve uma preocupação com a transição responsável no que se diz 

respeito aos CEUs.  

 A implantação do período integral num complexo educacional do porte do 

CEU requer uma análise mais meticulosa e oferta de condições de funcionamento 

que possibilitem sua implantação. Numa estrutura composta por três unidades edu-

cacionais (CEI, EMEI e EMEF) e núcleos esportivo, cultural e educacional que aten-

dem as Escolas do CEU, as Escolas do entorno e a Comunidade em geral, há que 

se pensar que a implantação do período integral pode gerar simultaneidades incom-

patíveis. Como por exemplo, o ensaio de uma fanfarra num espaço vizinho a uma 

aula de sala de leitura ou biblioteca. A sistematização dos percursos dos grupos que 

participam das atividades dos CEUs deve ser objeto de um estudo logístico aprofun-

dado. 

           Além das hipóteses pensadas no início da pesquisa, outras questões relacio-

nadas com a sustentabilidade do Projeto CEU foram descobertas durante a análise 

documental realizada para o presente trabalho. Algumas delas apresentam aspectos 

positivos e outros aspectos negativos à construção de uma história de continuidade 

nas ações dos Centros Educacionais Unificados. Essas questões são apresentadas 

nos parágrafos que se seguem. 

  Os CEUs foram concebidos como equipamentos multisetoriais urbanos com 

aptidão social, cultural, esportiva e educacional. Seus objetivos estão diretamente 

relacionados com a inclusão social das camadas mais carentes da cidade de São 

Paulo. É um espaço que foi concebido para atender a comunidade vizinha e do en-

torno, pois em seu projeto original se constitui em um pólo de inovações pedagógi-

cas e também num centro de reestruturação urbana através de arquitetura privilegi-

ada e oferta de espaços nunca antes construídos nas periferias da cidade. Ele não 

prevê que as três escolas inseridas em seu complexo sejam centros de excelência, 

mas sim que sejam locais de produção de inovações a serem socializadas em toda 

a rede municipal de ensino. É um equipamento que foi concebido para dar movimen-

to à rede e não para se tornar uma referência de educação elitista face às demais 

unidades que compõe a rede municipal de ensino. Contudo, durante o projeto de 

pré-implantação e inauguração, a divulgação realizada nas diferentes mídias cons-

truiu uma imagem deturpada do Projeto CEU, indo contra os ideais filosóficos do 

projeto. 
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 Por serem equipamentos que compõem uma rede de ensino já existente, os 

Centros Educacionais Unificados foram criticados pela opinião pública ao serem 

construídos com recursos da Secretaria Municipal de Educação num momento em 

que várias escolas do município se encontravam numa situação de precariedade em 

seu funcionamento. As escolas modulares (de latinha) se quer tinham sido extintas e 

os CEUs já estavam anunciados à população. Essa dicotomia entre o perfeito e o 

precário criou uma imagem negativa para boa parcela da população paulistana e 

dos próprios educadores em relação ao novo projeto que se instaurava. Esse tipo de 

situação revela a opção dos governos em começar novas obras, que eternizem sua 

passagem pela administração pública, são utilizadas com base dos discursos eleito-

rais e, por vezes, revelam iniciativas irresponsáveis do ponto de vista administrativo. 

Se os CEUs foram criados para agregar valor à rede como um todo, nada mais justo 

de que todas as unidades educacionais estivessem em consonância com o Projeto 

CEU. Assim sendo, dois erros estratégicos ocorreram, um administrativo, com a op-

ção por 21 CEUs antes de reestruturar o que não estava de acordo com os fins edu-

cacionais, o segundo do ponto de vista do marketing institucional, que criou uma i-

magem equivocada do novo projeto. A falta de entendimento do Projeto CEU ocasi-

ona críticas ao número de alunos atendidos dentro das unidades do complexo edu-

cacional por exemplo, pois se tem a idéia de que todo o investimento atenderá ape-

nas as três escolas inseridas no complexo. Há que se atentar para a proposta de 

rede de relacionamento entre as unidades municipais. 

 Outro aspecto pouco evidenciado nos documentos públicos emitidos, que fa-

zem menção aos Centros Educacionais Unificados, é a questão da inclusão das 

pessoas com necessidades especiais e/ ou com deficiência, visto que a concepção 

das instalações prediais e a proposta como um todo destes equipamentos os confi-

guram como sendo espaços favoráveis para a inclusão dessa parcela da população. 

   As inovações pedagógicas que o Projeto CEU defende precisam ser conce-

bidas no próprio CEU, na conformação de suas equipes de trabalho, entretanto não 

houve nenhum tipo de iniciativa neste sentido, dando condições aos educadores que 

assumiram aulas nestes centros de exercerem um papel inovador. Não houve ne-

nhum tipo de estudo para verificar se as jornadas existentes (JBD e JEIF) davam 

conta da complexidade e das necessidades dos CEUs. A produção de inovação ne-

cessita de uma ambiência inovadora, mas se as estruturas organizacionais, as gra-

des curriculares e as jornadas de trabalho não forem flexibilizadas para atender a 
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demanda da inovação, pequena será a chance dela ocorrer. Não basta oferecer re-

cursos físicos, materiais e tecnológicos, é preciso dar condições para as equipes 

que farão uso dos mesmos, poderem se apropriar dos espaços e das novas tecno-

logias produzindo novas estratégias de ensino. 

 A ampliação da oferta de equipamentos públicos nos finais de semana é um 

aspecto positivo conquistado com a construção dos Centros Educacionais Unifica-

dos, pois as regiões pouco desenvolvidas da cidade passaram a contar com mais 

uma possibilidade de protagonismo popular através da experimentação e vivência 

num equipamento multisetorial urbano com aptidão social.  

 Um aspecto que merece uma análise mais detalhada é a contribuição das 

Organizações Não Governamentais (ONGs) como parceiras nas atividades esporti-

vas, culturais e educacionais dos CEUs. Existe a questão ética que diz respeito à 

forma de contratação destes serviços e o custo envolvido, bem como a questão pe-

dagógica, pois não há um acompanhamento estruturado das ações destas organiza-

ções dentro dos Centros Educacionais Unificados. A forma de contratação dos “ofi-

cineiros” e a capacitação técnica para o exercício do ofício ficam condicionadas a 

cada uma das ONGs, o que pode gerar uma inadequação aos objetivos educacio-

nais e uma tendência da terceirização do ensino publico. Existem propostas de futu-

ras parcerias anunciadas pela Gestão Serra/ Kassab que não foram bem explicita-

das e merecem uma discussão mais aprofundada pela sociedade paulistana. 

 O Centro Educacional Unificado é uma iniciativa inovadora e com conceitua-

ção filosófica e social adequada à idéia de cidade educadora. Seu projeto atende 

aos objetivos mais amplos de inclusão social e diminuição das diferenças sociais. 

Tem características estruturais positivas como o modelo de gestão democrática, a 

localização dos prédios seguindo o mapa de exclusão social, e a arquitetura moder-

na que agrega valor aos processos educativos. É rico do ponto de vista da diversi-

dade, pois exponencia relações entre segmentos de diferentes áreas de trabalho 

com o objetivo de atender a população das regiões periféricas da cidade de São 

Paulo. Contudo é um equipamento vulnerável às mudanças de governo em aspectos 

técnicos e econômicos, seu impacto na rede foi pouco avaliado até o presente mo-

mento. Sua sustentabilidade e continuidade dependem de ações coletivas por parte 

da sociedade e de ações pontuais por parte do poder público.  

 O protagonismo popular num equipamento multisetorial urbano, como é o 

Centro Educacional Unificado, se torna indispensável para a continuidade dos fins e 
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objetivos a que foi concebido, e para que isto ocorra há a necessidade de se manter 

instrumentos de controle e acompanhamento como formação das Equipes Colegia-

das e o cumprimento e aperfeiçoamento do Regimento Padrão dos CEUs. 
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ANEXOS: 

Entrevista com Edson Fasano 

 

Fasano – Na origem do projeto, que busca ser re-significado a partir da ges-

tão Kassab - Serra, eu vejo que o projeto do CEU foi um projeto que foi aceito e, em 
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parte, incorporado pela população periférica da cidade de São Paulo. Então, quando 

você olha, por exemplo, a dimensão do resultado eleitoral, você verifica que o Serra 

tem uma votação expressiva no centro, nos bairros mais centrais, bairros de classe 

média, até bairros operários mais centralizados e nas regiões extremas da cidade, 

você tem uma votação maior para a gestão da Marta.  

Onde estão localizados os CEUs? Os CEUs estão localizados nestes locais 

mais distantes. Se você olhar o mapa de votação e olhar onde existia cada CEU no 

momento da mudança da gestão, você pode perceber que em nenhuma região onde 

existia um CEU instalado a Marta perdeu. Esse é um dado interessante. Por exem-

plo: Sapopemba, São Matheus, São Rafael. Que são regiões da Zona Leste. Isso 

fez com que houvesse uma reflexão política da gestão, pois se você analisar, houve 

uma mudança de ação da gestão Serra, por que no processo eleitoral eles critica-

vam arduamente o projeto. Eles faziam a comparação com a idéia de escolas que 

permaneciam com situações rudimentares, faziam a comparação com as escolas de 

“lata”, e diziam que era um disparate a construção dos CEUs. Só que logo após a 

eleição eles montam dentro da secretaria a sala CEU e declaram que vão continuar 

o projeto. Isso não é à toa e também não é por um compromisso com o projeto. O 

que eles percebem à partir da leitura do mapa eleitoral é que enfrentariam uma re-

sistência, caso terminassem com o projeto, ou por exemplo, deixassem de investir e 

deixar aquilo se transformar num “elefante branco”.  

A nova gestão decide ampliar o projeto CEU ou dar continuidade. Eu não diria 

que eles ampliam, eles dão continuidade ao projeto, pois já estava previsto chegar 

aos 40(CEUs). Só que aí vem a grande questão: O que eles decidem fazer? Eles 

decidem continuar o projeto na sua dimensão plástica. O que eu quero dizer com 

isso? Eles olham a dimensão da forma do projeto e continuam aparentemente, por 

que a forma, a construção do projeto, mesmo que eu faça mudanças, que é uma 

grande afronta à própria concepção, mas que ele não estava incorporado pela popu-

lação à tal ponto de perceberem onde estava a “alma”, onde estava a essência do 

projeto. Então, o que é feito? Mantêm-se a idéia da plasticidade do projeto, a estru-

tura em geral e atacam a essência do projeto. Por que? A possibilidade contra a he-

gemônica, pensando na relação da educação que o projeto tinha, ele citava do seu 

todo, ele citava da dimensão estética, lógico, mas ele tinha algo que dava incentivo à 

sua existência; um deles é a formação integral. Então, trazia-se a idéia de que o su-

jeito não se forma exclusivamente pela sua escolarização no sentido do estímulo 
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cognitivo, mas que a dimensão relacional seria a essência para você pensar, por 

exemplo, a cidade educadora. Um sujeito que está inserido dentro do seu contexto 

social, cultural e na inserção com esse contexto ele se vê sujeito e protagonista de 

um processo de educação no qual ele está incluído. Quando eu penso na educação 

de tempo integral, penso assim: “não é bom que a criança fique na rua”. Por que não 

é bom que a criança fique na rua? Não é bom que a criança fique na rua o dia todo, 

por que os traficantes podem “adotar o sujeito” que é o que se houve falar da gestão 

atual. Mas, quem é o traficante? O traficante é o vizinho, o traficante é o amigo, por-

tanto eu olho para a relação, por exemplo, da violência presente nas regiões perifé-

ricas da cidade, com um olhar burguês, com a idéia de que eu preciso tirar esse su-

jeito deste “antro”. Como que eu tiro o sujeito deste “antro”? Eu tiro o sujeito desse 

“antro”, colocando um tempo integral para a escola e fazendo com que esse sujeito 

tenha acesso àquele conteúdo que eu acredito que é fundamental. Mas que conteú-

do eu considero fundamental? O conteúdo escolhido pela classe social. Qual era a 

concepção? Não era olhar para essa dimensão da violência, que está lá é verdade, 

o tráfico está lá, está instalado nestas regiões e tal, e falar que eu vou tirar o aluno 

desta realidade. Torna-se uma intervenção na própria dimensão local para alterar a 

realidade que está ali instalada, não retirar o sujeito dali. Nós tínhamos regiões onde 

os CEUs foram instalados numa extrema ausência do Estado, não havia política al-

guma, não existia posto de saúde ou escola próxima. As crianças se deslocavam de 

um bairro para outro para poder chegar à uma escola. 

O Estado chegando num aspecto de diálogo com aquela comunidade, como 

era feito, antes da instalação de um CEU, tínhamos uma discussão com a comuni-

dade local e eles ajudavam na escolha do terreno, por exemplo, e era um movimen-

to muito interessante. Fazíamos reuniões com a diretoria da sub-prefeitura e as lide-

ranças locais, e com os mapas da sub-prefeitura discutia-se qual o terreno mais a-

dequado para a escolha. Esse envolvimento comunitário fazia com que as pessoas 

fossem criando a idéia do pertencimento ali e olhando para seu bairro com uma di-

mensão de não querer sair dele. Possivelmente, quando estiver olhando o CEU São 

Rafael, que fica em divisa com o ABC ou mesmo Sapopemba, você sabe que uma 

das marcas ali é que a população quando procurava emprego no ABC eles tentavam 

conseguir um parente ou alguém que pudesse fornecer uma conta de luz, um ende-

reço no ABC para que não declarassem que moravam no Parque São Rafael, em 

São Matheus e especialmente em Sapopemba. Por que? Tamanho o grau de dis-
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criminação com aquelas regiões, que estava atrelado: - Ah, quem mora ali é um 

marginal.  

Então, qual era a idéia original do projeto? Era que o sujeito não fugisse do 

local que ele estava, mas reconhecesse um valor no local em que ele vivia, e então, 

diante da construção de uma relação de auto-estima, de pertencimento, você não 

entra numa disputa com o tráfico de que eu vou tirar o sujeito para que ele não seja 

adotado pelo tráfico, mas você vai possibilitar que o sujeito tenha outras escolhas, 

tenham outras possibilidades que não sejam única e exclusivamente ficar dentro do 

tráfico de drogas ou ser vítima de violência local Existem indicadores demonstrando 

a questão da violência nos bairros onde os CEUs foram instalados e estes mesmos 

índices no final de 2004, 2 anos após, ou 1 ano, dependendo do CEU, que demons-

tra uma redução sensível do número de homicídios. Um dado que eu tenho conhe-

cimento e que não é incomum atualmente, ações de furto ou de destruição do patri-

mônio dentro do Centro de Educação Unificado, que em 2003 e 2004 isso era míni-

mo Existiam, às vezes, furto de uma torneira, mas se você considerasse o valor dos 

equipamentos que estavam instalados, especialmente os equipamentos da cultura, 

instrumentos musicais, a própria iluminação e som dos teatros, era como se fosse 

inexistente, pois a proporção era muito pequena. Quando a gente olha o agravamen-

to desta questão do vandalismo com o equipamento, acho que é uma leitura impor-

tante, pois os sujeitos não se sentiam pertencentes àquele espaço.  

Eu acompanhei a instalação do CEU Parque Cristo que foi inaugurado ano 

passado e foi um problema. Primeiro por que, embora aquela região fosse mapeada 

para a instalação do CEU desde o período anterior, que é uma região que precisa do 

CEU por que possui um IDH baixo, não houve uma negociação ou uma discussão 

naquela comunidade. E na semana de preparação para a inauguração, todos os di-

as tínhamos a invasão da piscina e as pessoas pulavam; e engraçado por que era 

um movimento organizado, era sempre no mesmo horário, olha que coisa curiosa, e 

existia um grito de comando. Existia na parte de cima um condomínio que é um pes-

soal que saiu do Heliópolis e foi acomodado ali e vinha sempre dali, o grito de co-

mando, que era por volta de 1 hora da tarde. Um sujeito gritava e virava algo que 

não se conseguia conter. Você tinha os vigias e os alunos, não eram alunos, mas a 

comunidade, pessoas da comunidade, pulavam e entravam todos juntos. Era assim, 

inclusive, mães com crianças de colo. Elas pulavam, outro passava a criança e ocu-

pavam rapidamente toda aquela piscina e entravam com as roupas, possivelmente 
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por que não tem roupa de banho e a diretora regional ficava incomodada com aquilo: 

- Como vamos inaugurar com essa situação? 

 

 Lilian – Foi um caso abafado! 

 

Fasano – Sim. A imprensa abafou! A questão da imprensa também é outro 

problema, por que existem vínculos e interesses. Entretanto, no bairro era uma coisa 

extremamente comentada, todo mundo comentava aquilo. Eu estava supervisionan-

do quando a diretora regional chegou preocupada e me falou: - Não tem outra forma, 

você tem que mapear a liderança, você tem que discutir com a liderança qual a me-

lhor forma de ocupar o CEU.  

 Uma questão relevante é que a diretora regional decidiu que tinha que 

fazer carteirinha e as pessoas tinham que colocar foto. Veja a escolarização, a idéia 

que existe nesta gestão, que se apropriam da plasticidade do projeto, mas não com-

preendem ou não querem compreender a essência do projeto. O que acontecia é 

que muitos daqueles rapazes eram procurados pela polícia e eles não queriam en-

tregar um documento. Como eles sabiam que seriam bloqueados, eles faziam a o-

cupação. A diretora me disse: você tem que procurar as lideranças! Ela resistiu inici-

almente e depois acabou cedendo e nós fomos atrás de algumas associações aqui 

do Heliópolis que tinham algum contato lá, por que lá eles estavam sem liderança. 

Sendo que a falta de liderança era uma das razões pelas quais isso  estava aconte-

cendo. 

A opção da diretora foi colocar a polícia militar dentro da área da piscina e no 

entorno da escola, para poder inaugurar o CEU. Dando a sugestão de colocar até 

cachorros.  

O que eu estou tentando trazer para você é que a idéia da formação integral 

passa necessariamente pelo reconhecimento do sujeito que ali mora e da dignidade 

e das dificuldades que aquele sujeito possui. Você não idealiza. Por exemplo, você 

achar que você vai fazer carteirinha é uma dimensão de idealizar uma região, cujo 

tráfico está presente.  

Portanto, como você pode não ser passivo, diante, por exemplo, da violência, 

ela pode estar ali dentro. Mas como você também tem que pensar situações de in-

clusão dentro de um projeto onde os sujeitos não se sintam vítimas da própria rela-

ção de um estado que nega a sua existência. Essas são questões que não passam 
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pela atual gestão. Por que? Por que o projeto atual tem uma visão escolarizante. O 

Estado é uma relação forte, determinada, que os sujeitos tem que se adaptar quan-

do ingressam ali, mas quem sabe o que é bom é quem determina o projeto, portanto 

não há uma atuação do diálogo. 

 

Lilian – Eu queria que você comentasse sobre o conceito do CEU, quando foi 

pensado, quando você participou disso, princípios, objetivos e metas. E diante do 

seu ponto de vista, quais foram os avanços e os entraves do projeto do CEU? 

 

Fasano – Eu fiquei durante dois anos, 2003 e 2004, como coordenador da 

educação de uma região da cidade de São Paulo, que foi a região de Vila Prudente 

e Sapopemba, portanto, eu não exerci um cargo dentro da secretaria de educação 

que estivesse diretamente vinculado à construção do projeto do CEU no sentido de 

sua concepção. Aliás, em 2003, quando eu assumo como coordenador regional na 

Vila Prudente, o projeto já estava em andamento. O projeto CEU busca dar uma 

concretude a alguns conceitos e princípios que estavam sendo discutidos desde a 

gestão da Luíza Erundina, tendo um intervalo de 8 anos que vai ser a gestão Maluf-

Pitta e que é retomada, depois, com a gestão da Marta. Que princípio era esse? O 

princípio era inicialmente da Erundina da construção de um governo que fosse um 

governo democrático e popular. A idéia era prover a participação democrática no 

sentido de que os sujeitos pudessem ter voz dentro do Estado e que pudessem par-

ticipar efetivamente. Agora, com um olhar específico, as pessoas, historicamente, 

tinham sido excluídas, tem sido excluídas pelo Estado, da participação política, soci-

al, cultural, econômica. Quando se inicia em 2001, a gestão da Marta, alguns pontos 

começam a ser discutidos, entre eles, a idéia do orçamento participativo. O orça-

mento participativo eram assembléias que ocorriam em cada região e que a popula-

ção deveria indicar os pontos mais relevantes, mais importantes que eles considera-

vam, de investimento em cada região. E uma coisa interessante é que cada vez que 

a fazíamos uma assembléia, sendo que participei das assembléias justamente como 

governo, como cidadão e  como educador, observamos, por exemplo, na região da 

Vila Prudente, e depois observamos, também, na síntese das outras regiões, é que 

quando se falava de educação existia sempre uma ou outra fala e que ganhava cor-

po quando apresentada na assembléia em que as pessoas pediam: - Nós queremos 

uma escola que tenha piscina, nós queremos uma escola que fique aberta de final 
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de semana. E era interessante por que quando aparecia uma idéia como esta as 

pessoas que estavam na assembléia riam. Era comum ouvir risadas na assembléia, 

por que as pessoas achavam impossível. “Imagina! Que história é essa de escola 

com piscina?”. “Que coisa louca é essa de escola aberta de final de semana e ter 

teatro?”. As pessoas riam por que achavam aquilo uma coisa impossível de ser rea-

lizada. Foi nessas indicações que diante desses dados de violência, foi criado dentro 

da secretaria da educação um grupo especial chamado “Projeto Vida”. Qual a idéia 

do Projeto Vida? Pensar em ações que pudessem intervir no currículo escolar para 

defesa da questão dos direitos da criança e do adolescente e um combate a dimen-

sões de violência que existissem na escola e no seu entorno. O Projeto Vida cria, 

logo em 2001, um outro projeto chamado “Escola Aberta”. E eu compreendo que o 

Projeto Escola Aberta é o embrião do Projeto CEU. As escolas reuniam o conselho e 

discutiam se queriam ou não ficar aberta nos finais de semana. Que não tem nada a 

ver com o projeto que o Governo do Estado vai lançar chamado “Escola da Família”, 

que vai ser uma tragédia, no meu entendimento. O Projeto Escola Aberta vinha com 

a seguinte situação: as escolas se reuniam, verificavam se tinham interesse de per-

manecerem abertas ou não. Respeitava,  se a escola não queria abrir, não precisava 

abrir, mas decidindo pela abertura, teria que mapear dentro da região, pessoas, pais 

e lideranças, que tinham conhecimentos específicos de arte, de esporte, cultura. En-

tão, você encontrava na comunidade uma mãe que realizava bordado e todo mundo 

gostava dos bordados que ela fazia. Você tinha um instrutor de capoeira, um mestre 

de capoeira. Capoeira era uma das coisas que aparecia em tudo o quanto era canto. 

Você tinha uma pessoa que dirigia teatro.  

 E essas pessoas apresentavam os seus projetos no conselho de esco-

la, o conselho de escola dizia sim ou não para esses projetos e encaminhava essas 

pessoas para a diretoria, que na época se chamava coordenadoria de educação. 

 Esses encaminhamentos faziam com que essas pessoas fossem con-

tratadas e remuneradas. E aí, a escola ficava aberta com atividades no sábado e 

domingo, tendo oficinas com essas pessoas. Como essas pessoas eram da própria 

localidade e tinham vínculo com a comunidade, elas acabavam cuidando desses 

espaços públicos e começavam a trazer o que? Uma participação maior das crian-

ças e dos jovens e dos pais no sábado e domingo. Eles começam a entrar dentro da 

escola. E esse movimento, essas pessoas começam a participar de conselho de es-

cola, as pessoas começam a participar de uma reunião, por exemplo, de professo-
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res, e começa a gerar um movimento dentro da escola. Quando chega em 2002, 

inicia-se a estruturação do Projeto CEU. Qual foi o conceito que começou a se cons-

truir do CEU? Que fosse uma escola que ultrapassasse a dimensão de escolariza-

ção unilateral, ou seja, uma escola que viesse com o currículo pronto e que propu-

sesse ter, à partir do olhar exclusivamente do Estado, um currículo. Então nós fala-

mos de pensar numa escola efetivamente democrática. Lembra da idéia do governo 

democrático e popular? E popular por que? Reconheceríamos o conhecimento des-

sa população para discutir currículo. Que até então a escola rejeitava, pensando: -

essas pessoas são ignorantes, não tem como discutir currículo! Bom, trazendo essa 

idéia, onde essas escolas precisariam estar localizadas? Nas regiões de menor IDH 

da cidade, nos menores índices de desenvolvimento humano. Por que? Por que 

quando se olhava para a política pública, se reconhecia que havia uma dívida desi-

gual com a população de São Paulo. Então, quando você olha um bairro centraliza-

do, esse bairro tem um teatro, tem um clube municipal, tem estrutura de cultura par-

ticulares, privadas, mas tem estrutura de cultura. E quando você olha para os bair-

ros, cujo IDH, são extremamente baixos, não tem nada. Não tem nem a presença do 

Estado e a iniciativa privada não tinha interesse em investir em questões culturais 

nesses locais. Então, decidiu-se construir um complexo que procurasse trazer uma 

visão curricular integral, por isto a idéia da formação integral, nos locais de maior 

miserabilidade e de déficit de tudo, de vaga, de equipamento, de status. Esses locais 

que foram então mapeados à partir do mapa de exclusão social tinham como marca 

a integração de três secretarias: a secretaria de educação, a secretaria de esporte e 

a secretaria de cultura articulados pelo governo local. Quem é o governo local? A 

sub-prefeitura.  

 Então, o projeto no seu conceito é que deveria ser o projeto que recu-

perasse uma dívida social que nós tínhamos enquanto cidade com as populações 

das regiões mais periféricas e cujo IDH eram mais baixos. Agora, esse complexo 

educativo que envolveria essa formação integral, teria uma marca muito interessante 

que era a marca da presença do Estado. Isso em 2001 representava quebrar o pa-

radigma que vinha do Estado mínimo, com o pensamento de que as escolas tinham 

que ser o menor possível, a intervenção e o investimento também, tem que chamar 

a comunidade para que a comunidade ajude a gerir a escola, mas não no aspecto 

de decisão, mas na gestão financeira, como voluntários, etc.  
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 Então, vem a idéia do CEU como um prédio grande, como um comple-

xo integrador e com um investimento pesado do Estado. Aí, chovem as críticas, di-

zendo: - Onde já se viu, um equipamento deste tamanho, com um investimento nes-

sa proporção? Mas este era um conceito de Estado que estava presente dentro do 

projeto. Que era um conceito de Estado forte. Aliás, eu quero dizer assim para você: 

- Os neoliberais tem medo dessa idéia do Estado. Quando você olha para a eleição 

agora, federal, uma das críticas que eles estão fazendo do programa da Dilma é que 

a Dilma está defendendo um Estado forte e presente. Mas esta é uma idéia de opo-

sição de projetos. Quando um grupo acredita num Estado presente para manter o 

mínimo de desigualdade, o outro acredita no Estado e o mercado equilibrador, é ló-

gico, quando interessa, quando vem as crises, não é bem assim. Então esse era o 

conceito essencial do CEU, uma escola de formação integral, não de tempo integral, 

localizado nas regiões de maior miséria da cidade, para que pudesse trazer uma 

recuperação da dívida social, propondo para as pessoas a possibilidade de uma 

formação cultural, esportiva e escolar. Vai ser nesse conceito que o projeto é lança-

do.  

 Acontece que, apesar de ser lançado dentro do governo, a compreen-

são era muito variada. Mesmo dentro  das coordenadorias locais você tinha pesso-

as, pelo seu histórico, pela relação da sua militância política ou não, que compreen-

diam a complexidade do projeto e outras que tinham no projeto como uma ação elei-

toral. Dependia muito do envolvimento com a discussão, da concepção que você 

trazia. Era comum termos determinadas regiões que a apropriação e a discussão 

eram mais avançadas do que em outras regiões. Dependendo do avanço dessa dis-

cussão o projeto obteve, nesses dois anos de existência, em alguns casos, em ou-

tros um ano, um maior corpo, em outros uma maior fragilidade. Agora, quando a 

gente pensa neste conceito do CEU que está ligado a um conceito de uma cidade 

que se faz educadora, na medida que eu vejo uma cidade educadora, eu reconheço 

dentro dessa cidade a possibilidade de uma inter-relação, de um processo de reco-

nhecimento da cultura dos diferentes sujeitos como culturas importantes para ser 

interlogadas, por isso o CEU ser um espaço de diálogo, quando eu penso a idéia da 

cidade educadora, eu vou para alguns princípios que o projeto vai ter. Quais são os 

princípios? Primeiro a idéia de uma visão multidisciplinar. Multidisciplinar por que 

você tem um aspecto de diálogo das diferentes áreas do conhecimento, deveria ter. 

E quando eu trago as diferentes áreas do conhecimento, eu não estou pensando só 
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na disciplina escolar, estou pensando além delas, estou pensando, por exemplo, nas 

secretarias que compõem o governo. Então, se você pensar, por exemplo, você traz 

o CEU, mas quando você traz o CEU, o CEU muda a configuração regional. E era 

interessante isso. Eu tinha dificuldade, no início, de compreender quando eles trazi-

am isso. Mas aí, você começa a ver que o sujeito que tem a casa na frente do CEU 

e quando vê aquele complexo, resolve pintar a frente da casa. É interessante ver 

isso acontecer. Outro exemplo, existia lá perto, um “boteco” que o sujeito vendia 

pinga o tempo todo e aí ele resolve transformar aquilo numa lanchonete. Eu me 

lembro bem que não tinha nome, e então o dono coloca: “Lanchonete Cantinho do 

CEU”. Portanto o CEU vai trazendo uma nova configuração para o próprio bairro. Eu 

estou trazendo para você essa coisa da cidade educadora que o CEU ajuda a po-

tencializar. Quando ele não se fecha nele mesmo. Então, o princípio interdisciplinar 

era um, outro princípio muito presente é que era um espaço de relações, essa era 

outra coisa difícil da gente pensar, por que a escola na sua dimensão mais tradicio-

nal, ela nega as relações, ela individualiza os sujeitos, ela quer silenciar todo mundo. 

Os CEUs quando surgem,  surgem com as salas todas viradas para as áreas de cir-

culação e sem nenhuma cortina. E essas eram brigas presentes. Os professores se 

reuniam e falavam que eles estavam em aquários e que tinha que colocar cortinas, e 

que o sol batia e atrapalhava e  quando, a grande discussão estava no conceito de 

um espaço aberto e quem estava transitando podia participar daquele espaço que 

estava no interior da sala de aula, podia observar, podia estar junto e nesta cultura 

escolar de você individualizar as coisas, eu não quero, eu quero privacidade, eu 

quero fechar a sala de aula e ser o dono. Só que o princípio, que era um princípio de 

ser um espaço relacional, fazia com que você tivesse toda uma arquitetura pensada 

para tentar minimizar ou inibir as ações que pudessem voltar para dentro de si 

mesmo. E vinha a resistência, vinha a fala, de que os alunos perdiam a atenção, por 

que tinha muita gente circulando, e o aluno vai olhar para quem está circulando. O 

que será que é experimentado na sala de aula que é menos prazeroso do que acon-

tece no lado de fora. Para você ter uma idéia, uma das questões que eles mudam no 

projeto da gestão Serra - Kassab é o local do bloco didático, eles isolam o bloco di-

dático da área de convivência. O bloco didático, as salas não estão mais voltadas 

para a piscina, ou quando estão, estão distantes. Eles não tem corredores de circu-

lação com as janelas voltadas para os corredores de circulação, as janelas sempre 

estão voltadas para o lado mais alto e a área de circulação, só com portas que você 
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fecha. Portanto, eles atacam a essência do projeto. O que eles fazem? Assumem a 

plasticidade, fazem alterações físicas que podem sutilmente passar desapercebida, 

mas eles atacam uma das questões onde a educação não se constituísse como um 

espaço exclusivamente bancário. E eu volto a dizer para você que essa discussão 

começou lá na gestão da Erundina, com Paulo Freire como secretário. Voltando aos 

princípios, a questão da educação como uma dimensão relacional, a interdisciplina-

lidade, era outro princípio; a gente traz também a questão da participação, como ou-

tro princípio.   Todo CEU tinha que ter um conselho gestor sendo composto 

pela comunidade interna e pela comunidade externa. E esse era um outro avanço, 

por que se você analisar, os conselhos de escola, eram só comunidade interna, os 

pais, professores, funcionários, os alunos. E no CEU, inicialmente, hoje mudou o 

movimento também, mas ele compunha a idéia de lideranças comunitárias, não pre-

cisava ter um filho matriculado, mas como ele reconhecia o CEU como um espaço 

aberto, portanto, as lideranças participavam do conselho gestor e as decisões eram 

compartilhadas e tomadas na situação desses conselhos. Então, um outro princípio 

era a participação, como a dimensão. Outro princípio era a escola aberta, por isso 

que eu fiz a referência do projeto Escola Aberta em 2001 que vai ser o embrião da 

discussão do CEU, na minha compreensão, que era a idéia de que a comunidade 

participasse diretamente do currículo e das atividades. Qual o grande objetivo do 

CEU? O grande objetivo do CEU é romper com a miserabilidade que estava incorpo-

rada, está incorporada em uma parcela da população. Dentro de uma fala muito pre-

sente da prefeita, ela dizia assim: - O CEU não tem apenas que tirar as pessoas da 

favela, mas na verdade a gente precisa tirar a favela das pessoas. Quando trazia 

isso, simbolicamente, o que estava apresentando? Estava apresentado a idéia as-

sim de romper com o ciclo de miserabilidade. Esse ciclo de miserabilidade não está 

só na dimensão econômica, mas está na destruição da auto-estima, do pertencimen-

to, do reconhecimento cultural dessas pessoas e do acesso que essas pessoas tem 

com o conhecimento e a cultura universal, que não tem. Então, como eu posso man-

ter a identidade? Eu mantenho a minha identidade por meio da minha relação de 

pertencimento, por isso eu tenho um espaço de participação, de discussão, sobre 

currículo, etc, naquele interior, mas esta identidade precisa dialogar com uma ação 

de universalidade, por isso a questão da participação da secretaria da cultura, secre-

taria da educação, da secretaria de esporte, que são objetivos fundamentais do 

CEU. E as metas eram alterar o grau de exclusão a curto prazo. Que tipo de exclu-
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são? Exclusão de escolaridade. Então acreditava que os índices das avaliações ex-

ternas, mesmo com indicadores, que eram indicadores que o CEU em si achava ex-

tremamente debilitantes, limitados, nós acreditávamos que você teria bons resulta-

dos com aquilo. Por que? Por que se o sujeito, se a pessoa ler o mundo de uma 

forma mais ampliada, quando você olha determinados indicadores, como por exem-

plo, o domínio da leitura e da escrita, que são importantes, os sujeitos vão adquirir, 

mesmo que essa não seja a preocupação restrita da decodificação, mas esteja na 

questão do problema, na mente desse sujeito. Portanto, as metas eram alterar os 

índices de fracasso escolar, bem como alterar a situação da violência no interior da 

comunidade, possibilitar que esses sujeitos estivessem envolvidos em projetos cultu-

rais e se comprometessem com o próprio bairro. Por que ninguém queria tirar os 

sujeitos de lá para fazer um curso e mudar do bairro! A idéia era que as pessoas 

tivessem acesso a isso, mas ficassem comprometidos com o próprio bairro. E com 

essa idéia que vai surgir, por exemplo, na Cidade Tiradentes, a faculdade ligada à 

saúde e foi toda construída durante 2003 e 2004 e o Serra que inaugurou em 2005 o 

projeto dele, mas não, a idéia era que você pegasse pessoas do próprio bairro para 

fazer, por exemplo, curso de enfermagem, radiologia, etc, por que você não tem es-

sas pessoas, por exemplo, na Cidade Tiradentes para trabalhar nos hospitais. En-

tão, você dá uma dimensão de formação, não para tirar o sujeito do local, mas para 

que o sujeito se comprometa com aquele espaço, mas, obviamente não, com o es-

paço de baixo auto-estima ou espaço de exclusão, mas de uma nova qualidade de 

vida. Então, você coloca diante do seu ponto de vista quais foram os principais a-

vanços. Eu acho que o principal avanço do CEU, foi a demonstração de que é pos-

sível a construção de uma educação com qualidade social nos espaços de maior 

pobreza da cidade. Para isso tem que ter vontade política, mas tem que ter também 

um conceito de educação democrática e popular. Vejo como avanço dentro do CEU 

a transformação efetiva que a gente consegue identificar os espaços onde o CEU se 

instalou. Basta você conversar com os moradores e eles vão dizer assim: -Ah, antes 

de instalar o CEU minha casa valia 20 mil reais e hoje eu não vendo por menos de 

100 mil reais. Parece uma coisa mercantil isso, mas não é, isso tem a ver com a 

própria valorização que as pessoas vão tendo de uma área que era uma área que 

ninguém queria. Normalmente eram desmanches de carro, eram os piores terrenos, 

e alguns que não compreendiam o projeto e falavam que era um absurdo aquilo, que 

era para gastar dinheiro, por que escolhiam os piores terrenos, nos piores locais. O 
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que tem por trás disto é o aspecto da valorização do sujeito que ali está. O que é o 

espaço? O espaço não é só a dimensão física, mas o espaço está ligado à vida e ao 

uso, a forma, as relações que ali se estabelecem. Quanto mais empobrecidas são 

essas relações nas suas dimensões sociais, econômicas e culturais, menos valori-

zado é o espaço. Se você valoriza a vida, se você valoriza as relações, o espaço se 

valoriza. Então, quando uma pessoa vira e fala que aumentou o valor econômico, 

por exemplo, de uma casa, isso é muito, não é pouca coisa, isso significa que existe 

uma valorização do espaço, por que se modificou a vida que está ali. Outro resulta-

do importante a gente vê a possibilidade de ter uma educação integral que possibili-

te a transformação das pessoas. Como que você vê isto? Quando você olha a redu-

ção dos índices de violência no entorno e volto a insistir, existem dados registrados 

e isto poderia ser  analisado 

 

Lilian: -Aonde que eu consigo isto? 

 

Fasano: - Provavelmente com a secretaria da educação. Existem arquivos 

particulares. Um dos arquivos foi um instituto formado logo depois da gestão da Mar-

ta com os dados do governo. Isso a Cida Teles pode te passar tranqüilamente. Outro 

dado é da secretaria da saúde. Não sei como trabalha a secretaria da saúde, mas 

também, tem guardado essas estatísticas, mas todas às vezes, por exemplo, que a 

gente ia para o orçamento participativo um dos dados que a secretaria de saúde lo-

cal sempre apresentava eram os índices de violência e a redução. Então, você con-

segue localizar esses dados. Você terá um pouco de trabalho, mas eles estão aí 

presentes. Eu tenho que olhar o bairro em 2001, o índice que existia e depois em 

2004 como ele se constituiu: número de adolescentes mortos, causa de morte, isso 

a secretaria da saúde também deve ter. 

 

Lilian: - Eu queria que você comentasse sobre a questão da integração entre 

as unidades, que não existia antes. 

 

Fasano: - Das unidades educacionais? Ou das secretarias? 

 

Lilian: - Das unidades educacionais e das secretarias. Integração que não e-

xiste mais. 
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Fasano: - É verdade. O CEU, ele acabava sendo um agente mobilizador da 

região. Normalmente existiam atividades que eram realizadas dentro do CEU e que 

tinham a participação das diferentes unidades Era um pólo, normalmente, de forma-

ção. Quando existiam encontros, debates, etc, era muito comum reunir educadores 

de diferentes unidades educacionais e ter aquele espaço como um espaço de diálo-

go, por isso ele ia se caracterizando como um pólo de inovação. Agora, quando a 

gente pensa na questão de pólo de inovação, não era unidade de inovação, não era 

o local que se inovava e dava subsídio e experiência para os outros, era uma região. 

O centro de discussão é uma região que trazia inovações na sua dimensão educa-

dora. Quando a gente pensa em pólo, isso significa que as demais unidades educa-

cionais, fossem as municipais ou as estaduais, pertenciam a este pólo, a esta dis-

cussão. Mas isto tinham limites. Eu quero te dizer que eu vejo que os professores, 

em via de regra, resistiram muito ao projeto, sejam os professores que atuavam no 

CEU, sejam os professores que atuavam nas escolas no entorno. Por que resistiam? 

Principalmente por que o CEU, mas uma vez eu insisto, rompe com a cultura tradi-

cional de escolas, por que mexe com isso. O sujeito está lá achando que vai dar 

uma aula de matemática ou história com os conteúdos todos que ele planejou e de 

repente tem uma atividade de teatro que mobiliza os estudantes e querem ir ao tea-

tro participar desta atividade. E aí o cara ficava maluco. Ele dizia: - Para onde vai 

esse meu conteúdo se as pessoas vão lá para o teatro. Então, tinha um grau de re-

sistência dos professores. Alguns não gostavam de sair das escolas, por exemplo, 

próximas do entorno e participar de assembléias no espaço do CEU. Confundiam a 

idéia, e aí eu acho que é uma confusão mesmo, de pólo de inovação com ilha de 

excelência. O CEU nunca teve por princípio ser uma ilha de excelência, por que ele 

não se fechava nele mesmo, ele era um pólo, era um pólo irradiador, era um pólo 

que defendia a estruturação do seu projeto da relação que estabelecia-se com as 

outras unidades. Então, você como CEU, vai quebrando as ilhas, vai quebrando com 

que as unidades se isolem dentro delas mesmas. Ele quebra dentro dele o isola-

mento, mas ele vai quebrando o isolamento dos outros locais. Então, essa é uma 

questão importantíssima. A outra grande inovação que eu acho, ele traz na integra-

ção das secretarias, cultura, esporte, educação, saúde e traz o poder local que é o 

poder da sub-prefeitura a se movimentar. Por que? Por que onde estão os coorde-

nadores destas áreas? Na sub-prefeitura. Na medida que os programas e os proje-
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tos se integram, esses coordenadores tem que se reunir, tem que planejar, tem que 

vencer a fragmentação e construir uma dimensão mais complexa para olhar a políti-

ca pública. E era difícil vencer a resistência, como eu te falei, um dos limites, que era 

a questão dos professores resistirem e eu digo assim, os professores resistiam mais 

do que os pais, os professores, normalmente, resistiram mais do que algumas pes-

soas de outras secretarias. Outro entrave, era de fato a integração, embora nós te-

nhamos isso como princípio e era uma busca, não era fácil, e não era fácil por que? 

Por que faziam com que as pessoas tivessem que sair do seu canto e ter um olhar 

“maior”. E aí, a gente vivia os grandes conflitos, por que alguns queriam, outros não. 

Então, eu me lembro, de você chegar e falar assim, que o coordenador da cultura, 

que estava tomando conta do teatro: - Você não precisa fazer fila para as pessoas 

entrarem no teatro, não tem necessidade de fila, por que tem que constituir fila? En-

tão ouvia-se: - Não, por que a gente tem que organizar, mas você vai pegar ingres-

so? Não, não tem ingresso, todos entram. Você tem espaço para todo mundo, por 

que você precisa constituir fila? É por que senão eles destroem e todo teatro tem 

fila. Então, dialogar sobre o projeto, ao mesmo tempo que era, assim, extremamente 

desafiador, enfrentava-se uma resistência muito grande das pessoas das suas dife-

rentes áreas. O cara do esporte que tinha dificuldade de sentar com a educação e 

pensar: a educação é que tinha dificuldade de sentar com a cultura, a cultura é que 

tinha dificuldade de sentar com o esporte. E se não vencesse, se não se propusesse 

a vencer essa fragmentação, o projeto também feria a sua essência. Então, o que eu 

vejo que era, também, legal, apesar desta enorme dificuldade, é que o projeto esta-

va sendo construído. Ele não veio como uma determinação superior: faz, compra, as 

normas são essas. Os CEUs montavam seus regimentos, existiam princípios, tinham 

objetivos, metas, tinham conceitos, conforme nós já conversamos, mas a experiên-

cia, a vivência disso, dependia de cada localidade. Então, acho que o limite estava, 

entre tantas questões, estava na questão da real integração das diferentes áreas, 

que você não consegue fazer isto em um ou dois anos. Você tinha limite da crença 

do projeto, rompendo com a com a cultura escolar, conteudista, bancária, etc, então, 

conforme o professor se impregnava desta visão, ele começava a achar: “- O CEU  é 

uma bagunça, tudo pode, as pessoas se relacionam o tempo todo, eu não consigo 

dar aula, só a minha aula, isso aqui não...” Entendeu? Então, você tem uma resis-

tência muito forte dos educadores em relação a isso.  



 105 

 Que outro limite eu posso pensar? Eu acho que tem a questão, no qual 

eu coloquei, da própria concepção do projeto no interior do governo. E aí é uma luta, 

por que você tem pessoas que compõem o governo que fazem isto não pelo poder, 

mas por princípio, por querer transformação, por querer mudança, mas você tem 

também sujeitos que estão compondo o governo pela questão do poder e do benefí-

cio pessoal e dependendo da razão motivadora do sujeito estar lá, ele vai vivenciar o 

projeto de uma determinada forma. Eu posso acreditar que o projeto tenha que ser, 

exclusivamente, para resultado eleitoral. E daí, eu faço tudo para que ele dê resulta-

do mesmo que isto desrespeite os conceitos, princípios ou objetivos. Essa era outra 

discussão, mas eu vou te dizer que isso vai ter em todos os momentos e isso faz 

parte da própria contradição da experiência de governo.  

 

Lilian: -Foi pensado exclusivamente em integrar EMEI, EMEF e CEI? Por isso 

esse espaço? 

 

Fasano: -Foi pensado o seguinte, que a educação, ela se dá por meio das re-

lações e pelo convívio de gerações, então, os "espações" da EMEF e da EMEI e do 

CEI, embora eles fossem espaços, aqui funciona EMEF, aqui é EMEI e o CEI, eles 

eram integrados, então era comum, você ter, por exemplo, adolescentes transitando 

no meio dos bebês, como era comum adultos transitando nas EMEIS, por que não 

era fechado, aquilo era aberto e isto era outra coisa que os professores se preocu-

pavam, eles achavam que não tinha segurança e que precisava separar, contudo o 

princípio era esse, o princípio é que o adolescente vá e tenha o contado com os be-

bês e com as crianças menores, que tenham contato com adulto e  convivam, por 

que o  CEU é um espaço de convivência. Com a mudança do projeto isso foi sepa-

rado, totalmente, por exemplo, dos dois últimos governos, Serra e Kassab separam 

o bloco didático, terminam aquilo que eu te falei, que eram as janelas voltadas para 

o trânsito, colocam as janelas não para o espaço de convivência e separam com 

portões, bloqueando, separando cada bloco. Então, o adolescente não transita na 

EMEI, que não transita no CEI. Com relação ao CEU Parque Cristo que eu estava te 

falando, assim que eu assumi a supervisão, falaram assim: -Olha, você vai ter que ir 

lá resolver, por que o CEI fica no térreo e a EMEF no terceiro andar e um aluno pe-

gou um extintor de incêndio e jogou no solarium e quase caiu em cima de um bebê e 

seria uma tragédia. Fui até lá para verificar a situação e eu falei: -Não é possível, o 
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adolescente não é assassino. Ele não pode ter jogado para matar a criança, até po-

deria, mas eu não acreditava que era aquilo, o adolescente é meio inconseqüente 

em algumas coisas, então, faz um ato indisciplinar, seja lá pelo motivo que for, jogou 

o extintor, mas não foi inconseqüente na possibilidade de ter matado a criança. Por 

que eu acho que isso pode ter surgido? Por que era tão isolado, que não passavam 

para eles o risco que tinha os bebês ali. Era como se fosse cada um num canto, eu 

não tenho nada a ver com o que está lá embaixo, então eu jogo o extintor. Mas 

quando vocês chegaram a experimentar, fazer uma visita dessas crianças da EMEF 

que estão no terceiro andar, aos bebês que estão no térreo? Foi uma luta para con-

seguir que os professores aceitassem descer com os alunos e visitar o CEI. Então, 

você vê a idéia das caixas, das fragmentações. Imagina que eu vou deixar de dar 

aula para levar os adolescentes lá embaixo, eles não vão nem ligar para isto. Depois 

de tanta insistência, nunca mais caiu o extintor. Então, quando a gente olha para o 

projeto original, o projeto original era esse trânsito mesmo, da criança que subia a 

escada e ia lá no meio dos adolescentes, do adolescente que ia conviver com a cri-

ança e crescia com os bebês, por que era essa coisa do contato de diferentes gera-

ções que no atual projeto não tem mais, escolarizou, cada um na sua modalidade. 

Quer dizer, tinha, mas não cada um na sua modalidade, mas na convivência. 

 

Lilian: - Por isso que foi pensado nesses espaços comuns? 

Fasano: - São os grandes pátios, a área inferior, você tem por exemplo pátios 

de show, pensando no Rosa da China, onde as crianças do berçário, onde você ti-

nha as crianças da EMEI sempre transitando junto com os adolescentes que esta-

vam na pista de skate. E cuidavam. Você sabe que, às vezes, vinte e tantas crian-

ças, trinta crianças, uma escapa e daí era comum que o adolescente parasse lá, aí 

você se machuca e pega e puxa a criança. Ao contrário do que se pensava que 

nunca teve nenhuma criança que subiu, e diziam “Onde já se viu!” É muito pelo con-

trário, ajudavam, e as crianças ficavam melhor cuidadas. 

 

Lilian: -Eu trabalhei no início, na inauguração do CEU São Rafael. 

Fasano: -Em 2004? 

Lilian: -Sim, desde a inauguração, por que minha escola era de “lata”  e aí foi 

transferida para lá. E lembro que no começo até a proposta da sala dos professores 

seria unificada. Então, não seria uma sala da EMEF e outra da EMEI. 
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Fasano: - Da EMEF, da EMEI! 

 

Lilian: - É, era uma só. Então a gente freqüentava uma sala dos professores. 

Que naquele ano “morreu” isso. Isso estava dentro do projeto também? 

 

Fasano: - Dependia de cada CEU viu. Por que, por exemplo, estava separa-

do, lá no Rosa da China era separado a sala dos professores da EMEF, da EMEI e 

do CEI, mas eu acho que essa era uma idéia bem interessante. 

 

Lilian: - Mas acabou que “morreu”, duraram, acho que dois meses ou três me-

ses. Eu me lembro que foi do começo do ano até maio aproximadamente. 

 

Fasano: - As salas da gestão não tinham divisão, aqui é a sala do diretor, aqui 

é a sala do assistente era um, eram espaços comuns, não sei se você se lembra 

disso! 

 

Lilian: - Lembro! 

 

Fasano: - Por exemplo, sala do gestor era um grande espaço, onde todos fi-

cavam juntos e tinha uma mesa de reunião, hoje você vai e é tudo dividido. 

 

Lilian: - Mesmo dentro das unidades? 

 

Fasano: - Mesmo dentro das unidades. Eram sempre espaços abertos, am-

plos e de convivência. Esse era o princípio do projeto. 

 Os princípios que alicerçam o projeto CEU foram alterados. Hoje o 

CEU se constituiu naquilo, que, durante a campanha eleitoral se criticava. Qual era a 

campanha? Qual era a crítica do Serra? Escolão! Uma escola grande. Ele dizia: - 

Não é isso. E o que eles fazem? Eles criaram o escolão, por que se você pensar, 

qual é a diferença hoje do CEU para uma escola normal? Qual é a diferença? A dife-

rença é que ele tem dentro de um espaço físico tudo aquilo que havia sido pensado, 

a piscina, a quadra, o teatro, mas quando você olha no seu interior, tudo funciona 
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exatamente como qualquer outra escola, portanto, não se caracteriza como pólo de 

inovação. Eles transformaram, efetivamente, o projeto do CEU num escolão.  

 Tem a questão, que você necessariamente acabaria com as estruturas 

de lata, por que as estruturas de lata é só a ponta do iceberg. A sala de lata de-

monstra o descaso da política pública com a educação, que não está apenas na sua 

forma, mas na sua essência. Que essência é essa? A educação bancária, a escola 

anual, a escola que a gente se conforma em ser uma escola com um currículo, de 

fato, para as classes dominantes e um currículo empobrecido para as classes domi-

nadas. Portanto, o CEU  traz a idéia desse resgate da dignidade do sujeito, reco-

nhecer esse sujeito como sujeito de direito, portanto tenta romper com o ciclo de po-

breza, mas não só esse ciclo de pobreza econômica, que é duro, mas as conse-

qüências que esse ciclo de pobreza econômica traz, que são as dimensões cultu-

rais. Retira o sujeito de qualquer acesso a cultura universal e por outro lado, ainda 

diz que a cultura dele é uma sub-cultura, que não tem valor, etc. Não tem acesso a 

cultura universal e a cultura dele é extremamente desconsiderada. Então, isto é a 

pedagogia de lata, por isso que eu acho que o CEU, ele termina, ele dá uma ma-

chadada é no conceito da pedagogia de lata e que isso teria como conseqüência, 

sem dúvida nenhuma, no término das salas de lata, portanto, a reforma que foi im-

plementada nos CEUs, ela foi muito além de uma reforma estrutural, é uma reforma 

conceitual. Para mim uma das marcas do neoliberalismo está na plasticidade, na 

forma, por isso a questão da mídia, por isso eu acho que nenhuma pessoa da es-

querda consegue ser tão eficiente com a questão da mídia quanto os neoliberais. 

Por que? Por que eles mexem com uma dimensão ligada a moralidade, eles mexem 

com a questão da plasticidade, com a questão da forma, isto numa cultura de apa-

rência, numa cultura onde se vende a aparência, na verdade uma cultura de consu-

mo vive efetivamente da relação da aparência. Então, quando a gente pega os pro-

jetos que eles vão trazer, eles vão atacar onde? Nesta cultura da aparência, então o 

problema não é a pedagogia de lata, não é o que está ocorrendo dentro da sala de 

lata e dentro da sala de concreto, o problema é a aparência da lata, é a temperatura 

da lata, que é horrível, mas violência muito maior está instalada, não apenas nessas 

salas de lata, mas em todo o sistema educacional que exclui, que segrega, que 

classifica as pessoas desde o início da sua escolarização. Portanto, precisávamos 

terminar com as salas de lata e não precisamos mais. Precisamos terminar é com 

essa pedagogia de lata. Por isso que eu acho que o CEU é esse grande projeto de 
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inovação, contra-hegemônico e que poderia trazer grande transformação no sistema 

educacional. Por que diluem? Por que tiram a essência dele? Por que esse grupo 

que está no poder não quer a transformação das relações de poder. Eles querem a 

manutenção disso, portanto eu mantenho a aparência, tranqüilizo o meu eleitorado, 

que acreditava no projeto e acha que está continuando, só que ele continua de que 

forma? Sem a sua alma. 

 

Lilian: - Você não acha que um dos entraves, quando você coloca que houve 

muita resistência dos professores, foi não ter havido uma conversa, uma discussão, 

uma preparação desses professores para trabalhar nesses espaços? 

 

Fasano: - A preparação foi se dando no processo, não houve uma seleção 

prévia de professores. 

 

Lilian: - Isto por que participavam do mesmo concurso de remoção? 

 

Fasano: - E também por que tinha a questão de que o CEU não podia se ca-

racterizar como ilha de excelência, a gente não queria isso. O CEU tinha que ter a 

mesma forma de seleção de qualquer outra escola, que é o concurso público. Agora, 

como a gente vê a idéia de formação? Nós vemos que a formação do CEU tinha que 

ser uma formação presente, tinha que ter formação dos professores, mas não só do 

CEU, da rede, por que a gente não queria mudar o CEU, nós queríamos mudar a 

pedagogia de lata que estava instalada nesta rede e o CEU seria o pólo inovador, 

mas não seria ilha de excelência, portanto a formação para o professor deveria ser a 

formação do professor da rede e isso vinha sendo feito, agora formação, ela não é 

rápida, formação ela passa por diferentes dimensões, dimensões de objetividade, de 

subjetividade e isso é demorado. 

 

Lilian: - E era uma construção. Ninguém se forma do dia para a noite. 

 

Fasano: - É isso mesmo! Agora, eu não vou dizer para você que em determi-

nados momentos não faltaram diálogo, diálogo sempre é fundamental e às vezes o 

tempo político é muito ingrato, por que a gente também tem que falar que existe sim 

condicionamentos eleitorais e aí, às vezes, você apressa determinadas situações, 
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não tem a paciência histórica da formação e da transformação, por que o tempo polí-

tico não te permite isto e aí, em alguns momentos, atropelou algo que seria essenci-

al, que era a questão da participação docente. Agora, eu vou te falar uma coisa, 

normalmente o professor não tem cultura de participação, por que se você pensar, 

as assembléias do orçamento participativo, se a gente pensar as assembléias que 

aconteciam na comunidade para discutir os projetos, em igrejas, volta e meia a gen-

te entrava em igreja discutindo, eram poucos professores que participavam, mesmo 

quando você ia lá convidar e tal: - Oh pessoal! Nós estaremos discutindo com a co-

munidade a profissionalização, a carga de trabalho do docente e tal, ele acaba mui-

tas vezes isolando o docente num mundo particular, num mundo privado e perdendo 

a dimensão pública, infelizmente. Agora, temos que alterar isto. Eu não sei. Acho 

que a gente altera com participação, com exercício. O diálogo existia, mas ele existia 

de uma forma mais aberta, talvez não tenha tido tempo, de fato, suficiente para essa 

discussão com os professores. 

 

Lílian: - Você ouviu falar dos CEUs, também, ao obterem alguns pólos de pro-

fissionalização? 

 

Fasano: - Sim. O CEU Parque Cristo, por exemplo, se tornou um centro de 

profissionalização. Não há nenhum problema dos CEUs terem um aspecto de profis-

sionalização, desde que a comunidade participe desta discussão, desde que a co-

munidade indique essa necessidade. O que não dá é pra ser aquilo, que eu indiquei 

no início da nossa conversa, que uma ação diretiva e educativa, eu determino onde, 

eu falo qual é a formação, por que daí eu não entro só na  lógica de mercado. O que 

eu lamento é que eles estão instituindo esses centros de formação no CEU, profis-

sional, em detrimento da educação de jovens e adultos, isto é lamentável. Quer di-

zer, se eu tenho uma população, um contingente grande de pessoas, que necessi-

tam de educação de jovens e adultos, eu acho que vai contra o princípio  de justiça 

social, que eu te falei, que era um dos princípios do CEU, você fechar salas de alfa-

betização de adultos para colocar cursos de profissionalização. Agora, se você a-

tende toda a comunidade, com a EJA, o que não é verdade, a gente tem, também, 

dados demonstrando o quanto reduziu o atendimento de educação de jovens e adul-

tos nas duas últimas gestões. Daí eu abro cursos profissionalizantes, quando muitas 

vezes, é o Estado que deveria ser responsável por estes cursos. 
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Lilian: - Mas isso foi um lançamento de campanha! 

 

Fasano: - Campanha, campanha, um compromisso de campanha. 

 De onde surgiu isso? Uma coisa é você ter um compromisso de cam-

panha com uma discussão popular, outra coisa é o compromisso de campanha para 

plasticidade e demagogia. 

 

Lilian: - Uma coisa que você não colocou, mas que nos meus estudos, nas 

minhas leituras que eu fiz sobre o seu trabalho é a questão do conselho gestor indi-

cado. Agora é um cargo de confiança. Comente sobre isso. 

 

Fasano: - O processo foi assim. Da eleição dos primeiros gestores do CEU. A 

eleição dos primeiros gestores, ela se dava, tinha que ser um profissional da educa-

ção que se dispusesse, que quisesse ser gestor e que faria a inscrição dentro da 

diretoria regional da educação. Hoje eu estou chamando diretoria regional, na época 

foi coordenadoria de educação da sub-prefeitura e dependia de que sub-prefeitura. 

Então abria para a rede, isso era publicado em diário oficial, os professores com ha-

bilitação em pedagogia poderiam se inscrever. Inscritos, eles apresentavam um pro-

jeto de trabalho e um currículo dizendo que vínculos ele tinha com experiências co-

munitárias, com esse tipo de projeto e tal. Depois havia uma reunião de um conselho 

da região. Quem compunha este conselho da região? O coordenador de educação 

da sub-prefeitura, representantes de diretores de escolas do entorno, alguns pais do 

CRECI, que era o Conselho Regional de Educação, que é como um conselho de 

escola, só que regional e lideranças comunitárias da região: padre, presidente de 

associação de bairros, então, você tinha a composição desse conselho que analisa-

va os projetos, entrevistava os candidatos e indicavam dois candidatos. A gente vo-

tava e tirávamos dois candidatos, tiramos dois candidatos. Estes dois candidatos 

foram encaminhados para um curso na USP, esse curso na USP ligado à questão 

de gestão, onde se discutiam os princípios do projeto e as pessoas participavam de 

dinâmicas e elas eram avaliadas pelos professores da USP que estavam responsá-

veis por coordenar isto. Tinha uma nota e aí, foi marcado uma reunião na secretaria 

da educação entre os professores que participaram, não eram todos, mas represen-

tantes dos professores da USP que participaram do acordo, do projeto, uma repre-



 112 

sentante da secretaria da educação responsável pelo projeto, na época era a Bete 

Avelino e o coordenador regional da educação. Este conselho, então, à partir daquilo 

que havia sido vivido no local, na discussão com o conselho local e daquilo que os 

dois indicados haviam experimentados no curso, esse conselho discutia novamente 

a situação de todos e escolhia um nome. Então ele passava por uma dimensão polí-

tica, uma dimensão técnica e retomava para uma nova avaliação política. Então, não 

era uma simples indicação, como acontece agora, a indicação vem do diretor regio-

nal, que normalmente indica à partir da indicação do vereador. Na época que o pro-

jeto foi criado, diziam assim: - Não tem influência política! Lógico que existia. A gente 

não pode ser ingênuo e dizer que não existia. Existia sim. Agora a questão da deci-

são ela estava diluída, não exatamente diluída, mas ela estava presente no debate 

dos diferentes representantes e somado à isso, para não ficar numa questão, por 

exemplo, da política local, você vinha para a avaliação da universidade, o que quali-

ficava e dava legitimidade para os gestores, de uma forma geral. Foram pouquíssi-

mos gestores que tiveram alguma dificuldade na continuidade ou na implementação. 

 

 


