
Falta pouco para as oi-
to horas da manhã de 
uma sexta-feira em 

União de Vila Nova, na zona les-
te da cidade de São Paulo. Numa 
esquina, ao lado de uma casa, 
algumas crianças já aguardam a 
abertura do espaço onde partici-
pam de atividades artísticas. Lá 
funciona, desde 2001, o Institu-
to Nova União da Arte (NUA), 
um Centro para Crianças e Ado-
lescentes (CCA), isto é, um ser-
viço conveniado com a Prefei-
tura e voltado para a proteção 
social deste público. A região, lo-
calizada na divisa entre os bair-
ros São Miguel Paulista e Erme-
lino Matarazzo, foi alvo de um 
lento processo de urbanização e 
algumas fachadas de casas pin-
tadas de diferentes cores indi-
cam a passagem de Ruy Ohtake 
por ali, na parceria entre gover-
no estadual e o arquiteto para a 
valorização dos imóveis de loca-
lidades periféricas. Serviços bá-
sicos como redes de água, esgoto 

e energia elétrica, iluminação de 
vias e locais para lazer demora-
ram a ser oferecidos aos morado-
res. "Quando a gente começou a 
fazer esse trabalho, o poder pú-
blico não entrava aqui", diz An-
tônio Hermes de Sousa, ideali-
zador e gestor do Instituto. Ele 
faz referência a uma época não 
muito distante, em que União de 
Vila Nova era considerada uma 
das favelas mais violentas de São 
Paulo, com um altíssimo núme-
ro de homicídios diários. Inseri-
das em uma realidade como es-
sa estão crianças e adolescentes 
atendidos por esse e por tantos 
outros projetos circunscritos na 
chamada Educação Social. 

MEDIADOR DE RISCOS 
O debate acerca da educa-

ção social tem sido impulsio-
nado pelos pareceres favorá-
veis na Câmara dos Deputados 
ao projeto de lei (PL 5.346/09) 
que regulamenta a profissão de 
educador e educadora social. 

De acordo com o texto, de au-
toria do deputado federal Chi-
co Lopes (PCdoB-CE), o profis-
sional da área é responsável por 
"ações afirmativas, mediado-
ras e formativas" e atua em con-
textos educativos fora do âmbito 
escolar. O educador social, ain-
da segundo o documento, es-
tá envolvido, em primeiro lugar, 
com pessoas e comunidades em 
situação de risco ou vulnerabi-
lidade social, violência e explo-
ração física e psicológica. Além 
disso, pode atuar pela preser-
vação de povos e comunidades 
remanescentes e tradicionais, 
na difusão de manifestações de 
culturas populares, em ativida-
des socioeducativas com adoles-
centes privados de liberdade ou 
em regime de semiliberdade e 
também para a população carce-
rária, na promoção da arte-edu-
cação e da educação ambiental, 
com pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais, da tercei-
ra idade e dependentes quími-
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cos e ainda em prol dos direitos 
de segmentos marcados pela ex-
clusão social como mulheres, 
crianças, adolescentes, negros, 
indígenas e homossexuais. 

O projeto de lei, em processo 
de tramitação, passou pelas Co-
missões de Educação e de Traba-
lho, Administração e Serviço Pú-
blico. Agora, deve passar pela de 
Constituição e Justiça, antes de ir 
para o Senado Federal. 

A ESCOLA NA BERLINDA 
Os problemas pedagógicos, es-

truturais e a crise de legitimida-
de do universo escolar vêm fa-
zendo com que os responsáveis 
por projetos desenvolvidos em 
espaços de educação não formal 
tentem a todo custo fugir da ló-
gica do ensino formal. Esta dife-
rença se reflete na postura e no 
envolvimento das pessoas aten-
didas. Segundo Daniel Montei-
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ro da Silva, professor de filoso-
fia em escola pública e privada e 
que já trabalhou em espaços de 
educação não formal, enquan-
to o professor remete a uma fi-
gura desgastada, o educador 
social deve ser o seu "avesso po-
sitivo", como parte das solicita-
ções de coordenadores de ONGs. 
Ele, que defendeu em 2010 a 
dissertação de mestrado "ONGs 
e escolas públicas básicas: o 

ponto de vista de docentes e 
"educadores(as) sociais", na Fa-
culdade de Educação da Uni-
versidade de São Paulo (Feusp), 
a partir da própria experiência 
como "agente duplo", isto é, pro-
fessor e educador social, enfatiza 
que a educação não formal ofe-
rece novas propostas e propicia 
possibilidades de experimenta-
ção. "Não estamos brincando de 
uma coisa é boa e outra é ruim. 

Uma das minhas linhas de pes-
quisa é pensar o que um trabalho 
pode contribuir com o outro em 
beneficio do educando", destaca. 

A experiência como educador 
em uma organização não gover-
namental localizada no Cam-
po Limpo, na zona sul da cidade 
de São Paulo, levou-o a perceber 
que o jovem aderia ao programa 
social por encontrar ali o que a 
escola não lhe oferecia no cur-
to prazo: a qualificação profis-
sional. Daniel conta que, mesmo 
sem a garantia de uma "colocação 
no mercado", existia a expectati-
va de uma indicação para um es-
tágio em uma das empresas pri-
vadas parceiras do projeto. "Já na 
escola pública é preciso cumprir 
determinadas normas, rituais 
como trabalhos e provas, rea-
lizar determinadas rotinas que 
servem somente para obter a 
aprovação dos professores ou de 
suas próprias famílias, mas a coi-
sa só vai até aí, ele não consegue 
ver um objetivo claro", analisa. 

Durante o período em que ti-
nha esta dupla atuação, Daniel 
chegou a trabalhar com os mes-
mos adolescentes nos dois es-
paços educativos. Ele relata que 
sentia certa necessidade de pedir 
desculpas aos estudantes por não 
poder, na escola, agir da forma 

Há pouco tempo, a 
União de Vila Nova 
era considerada 
uma das favelas 
mais violentas de 
São Paulo; hoje 
as crianças ficam 
ansiosas pelas 
oficinas 
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como era possível na ONG. Além 
disso, acredita que o tratamen-
to dos jovens que sabiam do seu 
trabalho no projeto social era di-
ferenciado em relação a ele. "Sen-
tia que os alunos me respeitavam 
mais, como se pensassem 'Ah, 
além de ser professor ele também 
faz outra coisa"'. 

VÍCIOS DA ESCOLA 
Vandeí de Oliveira, professor 

de filosofia de uma escola esta-
dual de Suzano, Grande São Pau-
lo, outro "agente duplo", lida com 
diferentes jovens, o que lhe pro-
porciona experiências diversas. 
No Instituto Paulista de Juven-
tude (IPJ), atua voluntariamente 
em projeto de formação de lide-
ranças comunitárias vinculadas 
a movimentos sociais, em Guaia-
nases, na zona leste de São Paulo. 
Os jovens, com cerca de 25 anos, 
chamam atenção pela articula-
ção e pela politização, apresen-
tando um comportamento ma-
duro e participativo. Ele trabalha 
também no Programa Jovens Ur-
banos, inicialmente como educa-
dor social e agora como consultor 
pedagógico. Este projeto é orga-
nizado pelo Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultu-
ra e Ação Comunitária (Cenpec) 
e desenvolvido por entidades lo-
cais dos bairros de Jardim Hele-
na e São Miguel, na zona leste, e 
Cidade Ademar e Jardim Ângela, 
na zona sul da cidade. A iniciati-
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va tem como foco a ampliação de 
repertório cultural de jovens em 
regiões de vulnerabilidade social, 
com base no direito à cidade. O 
público atendido, de 15 a 20 
anos, é muito semelhante àquele 
do ensino médio da escola esta-
dual onde trabalha como profes-
sor. No Programa, Vandeí costu-
ma lidar com alguns "vícios da 
escola," segundo ele levados pe-
los jovens: chamam de professor, 
permanecem com fone no ouvi-
do, reclamam que não gostam 
de ler e escrever. Aos poucos, o 

comportamento vai se modifi-
cando: ao perceberem que existe 
espaço para se expressarem, pas-
sam a construir uma relação de 
respeito uns com os outros. 

O educador afirma que os ga-
rotos vistos como "problemas" na 
escola são aqueles que, no proje-
to social, tendem a "se sentir em 
casa". Atribui esta identificação à 
relação de diálogo que se estabe-
lece entre o jovem, o grupo e o 
profissional, marcada por uma 
proximidade difícil de ser cons-
truída no ensino público formal, 
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dada a diferença de contexto. "Já 
tentei usar estratégias da educa-
ção não formal na escola e não 
deu certo, porque o tempo e o es-
paço são outros." 

Vandeí relata o caso de um es-
tudante que, em aula, não reali-
zava nenhuma atividade. Con-
versando com ele, ouviu sobre 
uma dificuldade de adaptação à 
estrutura escolar. Descobriu ain-
da que o adolescente tinha in-
teresse por grafite e hip hop e 
passou a acompanhar o envol-
vimento dele em projetos extra-
classe. Certa vez, o jovem comu-
nicou uma vontade de começar a 
ler com mais frequência e pediu 
um livro; o autor solicitado foi a 
surpresa: Karl Marx, nome que 
havia ouvido em uma letra de 

rap. "Ele percebeu que esse sis-
tema da escola como está, divi-
dido em série, classe, fileira, ma-
téria, não dá conta de algumas 
potencialidades, de alguns dese-
jos", explica. 

radores de Heliópolis e São João 
Clímaco. A entidade, que surgiu 
na década de 1980 a partir da 
mobilização de mães pela criação 
de creches, é pautada pelo enten-
dimento em torno da importân-
cia da educação para as crianças 
e os adolescentes do bairro. Ho-
je, a organização administra oi-
to CCAs, vinculados à Secretaria 
de Desenvolvimento Social, e 11 
creches conveniadas com a Se-
cretaria de Educação, atendendo 
aproximadamente 800 pessoas. 

FRUTO DE MOBILIZAÇÃO 
Numa travessa da Estrada das 

Lágrimas, na rua da Mina, em 
Heliópolis, zona sul da capi-
tal paulista, funciona a sede da 
UNAS, a União de Núcleos, As-
sociações e Sociedades dos MO-

N O C C A Mina, 
há espaço para 
a liberdade 
de expressão 
das crianças e 
adolescentes 
atendidos 
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da UNAS, defende a reformu-
lação de modelos educacio-
nais tradicionais para obter um 
diálogo mais efetivo com as no-
vas gerações. Para ela, as escolas 
não oferecem momentos signifi-
cativos para o jovem dizer o que 
pensa e ser ouvido. Já nos con-
textos de educação não formal, 
existe espaço para um exercício 
de liberdade. Mas deixa claro: 
"não há uma cartilha". E acredi-
ta que, se não houver uma par-
ceria com a família, as dificulda-
des serão maiores. 

Apesar de seu posicionamen-
to crítico em relação à rede pú-
blica de ensino, considera fun-
damental reforçar a importância 
da escola na vida das crianças e 
adolescentes. Para isso, entende 
que este trabalho deve ser divi-
dido com os pais e os estimula 
a conversar alguns minutos por 
dia com os filhos sobre a relação 
deles com a escola. 

Quando um comportamen-
to agressivo passa a ser notado, 
a criança ou o adolescente é cha-
mado para conversar. Muitas ve-
zes, pede desculpas e a postura 
tende a mudar. Segundo Gené-
sia, que valoriza a pertinência 
dos conflitos no aprendizado, eles 
não aceitam mais o pensamento 
de que têm de se submeter a um 
poder incontestável do adulto. "O 
que eles querem é ser respeitados. 
É o mínimo que exigem da gente." 

Nos CCAs são realizadas ofi-
cinas de teatro, hip hop, leitu-
ra e escrita, esporte, além de 
meio ambiente, cidadania, éti-
ca e robótica. Todo o trabalho 
é motivado pelo desejo de con-
tribuir com a formação de crian-
ças e adolescentes e, consequen-
temente, da região. "A gente tem 
uma missão que é o desenvolvi-
mento local da nossa comunida-
de", afirma a gestora. 

rência quando, em 2008, teve as 
paredes de suas salas de aula der-
rubadas, dando lugar a grandes 
salões, num processo de radicali-
zação de uma mudança pedagó-
gica que já vinha ocorrendo des-
de que o diretor Braz Rodrigues 
Nogueira conheceu o projeto da 
Escola da Ponte, de Portugal. 

Genésia Miranda, educado-
ra social e gestora do CCA Mi-
na, localizado em frente à sede 

Num exemplo de articulação 
entre educação formal e não for-
mal, a UNAS realiza há 16 anos 
uma sólida parceria com a Es-
cola Municipal Presidente Cam-
pos Sales, em ações voltadas para 
a formação de professores e pa-
ra o combate à violência na re-
gião, como a Marcha pela Paz, 
que conta com pelo menos dez 
mil participantes. 

A escola se tornou uma refe-
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 16, n. 184, p. 68-69, ago. 2012.




