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RESUMO

Em um contexto urbano de intensa desigualdade socioterritorial como é o da metrópole de
São Paulo, e de tantas outras metrópoles brasileiras, o papel do profissional de arquitetura
e urbanismo, deveria ser cada vez mais o de arquiteto urbanista social, reconhecendo as
contradições da produção capitalista do espaço urbano e realizando uma leitura urbana
associada a uma prática que, além de considerar as condições precárias a que esses
territórios estão sujeitos, respeite as relações que se estabelecem entre o espaço e seus
moradores.
Buscando, então, discutir possibilidades de qualificação do tecido periférico, por meio
de ações promovidas pelo poder público que visem a um urbanismo mais includente, foi
definido enquanto objeto de pesquisa, a política de implantação dos Centros Educacionais
Unificados, que aqui, são entendidos como uma possibilidade desse tipo de política
urbana.
Nesses termos, o trabalho contempla a proposta elaborada e a implantação dos CEUs,
discute seu significado enquanto política urbana, traça um paralelo desse projeto com
as propostas urbanísticas contidas nos Planos Diretores para a cidade e, por fim, analisa
três casos, em que observa a condição desses equipamentos de correlacionar aspectos
sociais e territoriais (uso cotidiano, participação da comunidade e articulação no território
nos quais se inserem) para promoção de um urbanismo includente.
O CEU é um elemento urbano que através de seu uso cotidiano e oferta de espaços
qualificados e atividades diversas cria uma gama de oportunidades para seus usuários,
construindo e fortalecendo cidadania e vida urbana. Se é importante a integração física
e a infraestruturação desses tecidos urbanos, importa tanto quanto (ou ainda mais)
desenvolver elementos que, ao reconhecer as potencialidades que esses territórios
oferecem, fomentem cidadania e cidade em tecidos periféricos de grande carência
urbana. É nesse sentido que os CEUs contribuem ao se firmarem como equipamento
urbano de uso público na periferia.
Palavras chave: Integração Urbana; Periferia; CEU; Planejamento Urbano.

ABSTRACT

In an urban context of intense socio-territorial inequality such as observed in the metropolis
of São Paulo, and in so many other Brazilian metropolises, the role of architecture and
urbanism professionals should increasingly be that of urban social architect, recognizing
the contradictions of capitalist production of urban space and performing an urban reading
associated with a practice that, in addition to considering the precarious conditions to
which these territories are subject, respect the relations that are established between the
space and its residents.
Aiming at discussing possibilities of qualification of the peripheral fabrics, through
actions promoted by the public power that aim at a more inclusive urbanism, was defined
as research object, the policy of implantation of the Unified Educational Centers (CEU),
which are understood here as a possibility of this type of urban policy.
In these terms, the work contemplates the elaborated proposal and the implantation of
CEUs, discusses their meaning as urban policy, draws a parallel of this project with the
urbanistic proposals contained in the Master Plans for the city of Sao Paulo and, finally,
analyzes three cases in which it observes the condition of these equipments to correlate
social and territorial aspects (daily use, community participation and articulation in the
territory) for the promotion of an inclusive urbanism.
CEU is an urban element that through its daily use and offer of qualified spaces and
diverse activities creates a range of opportunities for its users, building and strengthening
citizenship and urban life. If the physical integration and infrastructure of these urban
fabrics is important, it matters as much (or even more so) to develop elements that, by
recognizing the potential that these territories offer, foster citizenship and city in peripheral
fabrics of great urban need. It is in this sense that CEUs contribute to establishing
themselves as urban equipment of public use in the periphery.
Keywords: Urban Integration; Periphery; CEU; Urban Planning.
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ntrodução

questões motivadoras: por que estudar os

CEUs?

Em um contexto urbano de intensa desigualdade socioterritorial como é o da
metrópole de São Paulo, e de tantas outras metrópoles brasileiras, o papel do
profissional de arquitetura e urbanismo, em especial os formados por instituições
públicas de ensino, deveria ser cada vez mais o de arquiteto urbanista social,
concebendo o Planejamento de modo informado pela leitura urbana dos lugares
onde moram os mais pobres e visando a inclusão sociourbana.
Essa leitura, reconhecendo as contradições da produção capitalista do espaço
urbano, deve estar associada a uma prática que, além de considerar as condições
precárias a que esses territórios estão sujeitos, respeite as relações que se
estabelecem entre o espaço e seus moradores. Parte dessa prática supõe o
reconhecimento da responsabilidade do poder público no desenvolvimento e
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promoção de políticas públicas, prioritariamente voltadas a territórios nos quais o

sistema capitalista, mas a própria condição para nossa industrialização, no que

Estado é historicamente ausente. Nesse sentido, é preciso valorizar a construção

alguns autores chamaram de ‘industrialização com baixos salários’” (FERREIRA,

de políticas públicas inclusivas e capazes de promover qualificação urbana, sem

2005, p.13). Esse padrão de produção capitalista se reproduziu no espaço urbano

produzir como decorrência a gentrificação – como ocorre recorrentemente nos

e na urbanização. Como a urbanista Erminia Maricato cunha, reproduziu uma

projetos urbanísticos associados a processos de valorização imobiliária, em

“urbanização com baixos salários”, que resulta na forma de habitação baseada no

cidades brasileiras e latino-americanas nas últimas décadas.

assentamento em lotes baratos, distantes e sem infraestrutura, onde a unidade
é precariamente edificada por autoconstrução, configurando a exclusão e os

Buscando, então, discutir possibilidades de qualificação do tecido periférico, por

conflitos em torno do ambiente construído.

meio de ações promovidas pelo poder público que visem a um urbanismo mais
includente, foi definido enquanto objeto de pesquisa, a política de implantação dos

Até os anos 1950, o planejamento urbano paulistano era influenciado diretamente

Centros Educacionais Unificados, que aqui, são entendidos como uma possibilidade

pelas ideias de embelezamento e da funcionalidade das experiências americanas,

desse tipo de política urbana. Os CEUs, a partir de uma abordagem educacional,

focadas no zoneamento do uso do solo urbano e no desenvolvimento de

ampliam a discussão da inclusão social para o âmbito urbano ao propor seus

infraestrutura viária, reservando pouco (ou nenhum) espaço para a discussão

espaços de uso público e múltiplo na periferia de São Paulo, estruturando-se como

da periferia. De modo pioneiro, em 1958, a Sociedade para Análises Gráficas e

elemento de fomento a uma sociedade mais integrada.

Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais – SAGMACS (coordenada
pelo padre Louis-Joseph Lebret) desenvolveu um estudo para a cidade de São

Nesses termos, o trabalho contempla a proposta elaborada e a implantação dos
CEUs, discute seu significado enquanto política urbana, traça um paralelo desse
projeto com as propostas urbanísticas contidas nos Planos Diretores para a cidade

Paulo (Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana), que realizou o mapeamento
das condições de vida da população, atrelando “a prática do planejamento ao
conhecimento da realidade social da cidade” (CESTAURO, 2013, p. 13).

e, por fim, analisa três casos, em que observa a condição desses equipamentos
de correlacionar aspectos sociais e territoriais, para promoção de um urbanismo

Identificando a precariedade da real situação de vida da população, reconhecendo

includente.

seu real espraiamento pelo território e buscando responder às suas reais
demandas, o estudo propunha a criação de novas centralidades ou, como na

A partir da década de 1950, o espraiamento horizontal da população no território de
São Paulo se intensificou de forma acelerada em decorrência direta do processo

época se elaborou, a criação de subcentros, nos quais a vida coletiva e cotidiana
da população se estabeleceria.

de industrialização, dando início à formação do que se veio a chamar de Região
Metropolitana de São Paulo, reconhecida como tal nos anos 1970. A questão

Ao longo das décadas seguintes, os planos urbanísticos desenvolvidos para São

metropolitana e a ocupação periférica em relação ao centro, passam então a

Paulo estavam baseados na mesma premissa de criação de subcentros como

ser objeto de estudo em diversas disciplinas (LEBRET, 1951; FERNANDES, 1960;

forma de infraestruturar esses territórios precários. Contudo, ao mesmo tempo

LANGENBUCH, 1971; MARICATO, 1979; SINGER, 1973; KOWARICK, 1979; SANTOS,

em que a população crescia em ritmo acelerado, os planos não saíam do papel,

1980).

evidenciando o caráter de planejamento “de gaveta” dos planos urbanísticos na
história do planejamento urbano brasileiro.

De forma a viabilizar o processo de industrialização, “com a vinda de indústrias
multinacionais para o país, estabeleceu-se um padrão de crescimento em que

No final da década de 1980, com o processo de democratização e abertura política

os baixos salários não eram apenas uma consequência da injustiça inerente ao

ganhando força, pautas progressistas relacionadas à Reforma Urbana ganham
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espaço na agenda da política nacional, com a inclusão dos artigos 182 e 183 na

Planos de Ação Habitacional e Urbana foram elaborados para os três distritos de

Constituição Federal de 19881, e na agenda das políticas públicas municipais.

São Paulo que apresentavam os piores índices sociais e urbanos, com quadro de

Em São Paulo, houve no início da década o início de alguma descentralização

carência generalizada: crescentes índices de violência; predominância de renda

administrativa em São Paulo pelo fortalecimento das Administrações Regionais,

média familiar inferior a 3 salários mínimos; aumento de população (vegetativo e

assumido com maior ênfase a partir da gestão 1989-92.

migrante); altos índices de População Economicamente Ativa (PEA) porém com
baixa oferta de empregos formais; disseminação do mercado informal, incluindo

Nesse momento, aberta a possibilidade de discutir esses territórios periféricos
e possíveis projetos e intervenções para qualificação de seus tecidos urbanos
no âmbito do poder público e das políticas públicas, a equipe do Departamento
de Edificações encontra espaço para discutir a implantação das Praças de
Equipamentos Integrados (ou Praças de Equipamentos Sociais), já ensaiadas em
suas pranchetas. O projeto das Praças se pautava nas realizações anteriores do
educador brasileiro Anísio Teixeira, com seu projeto pedagógico para a Escola

o tráfico de drogas, facilitado pela evidência de um cenário de “terra de ninguém”;
níveis baixos de escolaridade; e deficiência no atendimento por equipamentos
públicos e de saúde (LABHAB, 2003). Esses distritos eram Brasilândia, Cidade
Tiradentes e Jardim Ângela. Além do desenvolvimento da metodologia, o LABHAB
ficou responsável pela proposta do distrito de Jardim Ângela. As Assessorias
Técnicas Grupo Técnico de Apoio – GTA e USINA CTAH ficaram encarregadas dos
distritos de Brasilândia e Cidade Tiradentes, respectivamente.

Parque (1950) na Bahia, na experiência acumulada do próprio Departamento,
fundado em 1949, e dialogava com as propostas de criação de subcentros,

Na mesma época, a proposta dos Centros Educacionais Unificados, desenvolvida

presentes nos planos urbanísticos até então. As Praças de Equipamentos Sociais

em parceria pelas Secretarias Municipais de Educação, de Esporte, Lazer e

foram o embrião do que viriam a ser o os Centros Educacionais Unificados ou,

Recreação, e de Cultura, e pela equipe do Departamento de Edificações – EDIF,

como são popularmente conhecidos, os CEUs.

estava começando a ser implantada, com a construção de 21 CEUs na periferia de
São Paulo. Os CEUs foram propostos enquanto equipamentos múltiplos, com as

Mas é no final da década de 1990, com a explosão dos índices de criminalidade e
violência em São Paulo (MARICATO, 1996), que essa periferia, em sua maior parte
ilegalmente ocupada e autoconstruída, entra definitivamente na pauta das políticas
públicas, voltadas principalmente para a contenção da violência urbana. No início

unidades escolares associadas a espaços públicos com infraestrutura de esporte,
cultura e lazer, abertos a toda a comunidade. Eram ainda associados, por seus
idealizadores, a uma política de fomento da presença do Estado, como marco
visível de criação de polos estruturadores em tecidos periféricos desarticulados.

dos anos 2000, a Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, da Prefeitura de São
Paulo, no âmbito do Programa Bairro Legal, propôs o conceito de Plano de Ação, em

Em 2016, quando do desenvolvimento da presente Dissertação, havia um universo

contraposição à mera regulamentação e encomendou estudos ao Laboratório de

de 46 CEUs construídos em São Paulo. Dada a impossibilidade de trabalhar com

Habitação e Assentamentos Humanos da FAUUSP (LABHAB). O trabalho resultou

todos eles no tempo e escopo da pesquisa de mestrado, adotou-se como estratégia

em conceituação e metodologia para elaboração de Planos de Ação Habitacional e

a discussão por meio de estudo de casos. O critério de escolha utilizado foi o de

Urbana para áreas em situação de risco pela exclusão socioespacial e a violência.

trabalhar com os CEUs localizados em distritos extremamente carentes, quando
da definição de sua implantação.
Optou-se então por trabalhar com aqueles implantados nos três distritos definidos

1

Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 são considerados um avanço no marco legal brasileiro no
processo da Reforma Urbana. Eles reconhecem a função social da propriedade e o protagonismo da ação do poder
público municipal perante a organização da política de desenvolvimento urbano.

para estudo dos Planos de Ação Habitacional e Urbana, um em cada um dos três
distritos: o CEU Paz, na Brasilândia; o CEU Inácio Monteiro, em Cidade Tiradentes;
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e o CEU Vila do Sol, no Jardim Ângela. Desse modo, possibilitou-se a discussão da
real transformação a que o equipamento múltiplo se propõe, analisando os casos
mais extremos de carência sociourbana da época de sua idealização, e a situação
atual dos distritos através de seus indicadores de violência e de vulnerabilidade
urbana.
A discussão dos casos gira em torno do recurso analítico de sua efetividade
(ARRETCHE, 1998), focando em verificar a qualidade sociourbana e territorial
associada à sua implantação e examinando seus resultados no território,
identificados por aquilo que se propõe enquanto equipamento público. São
analisados tanto aspectos do ponto de vista de sua apropriação no espaço e
no tempo, pelo uso cotidiano de seus espaços públicos e pela participação dos
moradores na construção de sua gestão, quanto aspectos de fomento a mudanças
na dinâmica da vida urbana local, promovendo certa centralidade.
Quinze anos após a implantação dos CEUs2 e oitenta e dois após o estudo seminal
da SAGMACS sobre a relevância de centralidades nos bairros periféricos, parecenos que é o momento de voltar a discutir ações concretas do Estado, intervenções
de menor porte e distribuídas em rede, que articulem recursos próprios
constitucionalmente preconizados, como educação e saúde, na formatação de
Projetos Urbanos de Interesse Social, como contraponto a um contexto que vem
tornando a cidade um investimento e ampliando as desigualdades territoriais.
É assim que ações localizadas, constituindo núcleos e centralidades no tecido
urbano periférico e desarticulado, permitem vislumbrar possibilidades de uma
cidade mais includente.
A contribuição da pesquisa, ao se colocar em posição de verificar os resultados
desses equipamentos na qualificação urbana e na melhoria das condições de vida
e acesso a oportunidades para a população local, é exatamente a de fomentar
argumentos para o debate. É possibilitar a discussão de sua efetividade, para que
não e configure um debate raso de “acredito e aposto” versus “não gosto e não
acredito”.

2

A primeira fase do CEU começou a ser implantada a partir do final de 2003 e se estendeu até meados de 2004,
implantando 21 CEUs no total. Sua segunda fase, que implantou os outros 24 CEUs, teve início em 2007 e se estendeu
até 2009.
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ensaiados os estudos das então chamadas Praças de Equipamentos Integrados

OS CEUS EM SÃO PAULO:

ou Praças de Equipamentos Sociais, influenciados pelas ideias do então Secretário
da Educação, Paulo Freire.

UM PROJETO EDUCACIONAL
E URBANO

Os estudos eram conduzidos na Divisão Técnica de Projetos, pela equipe liderada
pelos arquitetos e servidores públicos Alexandre Delijaicov, André Takiya e
Wanderley Ariza, que se pautaram, principalmente, – conforme entrevista realizada
com Delijaicov em 2015 – nas realizações anteriores do educador brasileiro Anísio
Teixeira, com seu projeto pedagógico para a Escola Parque (1950), na Bahia
(com projeto arquitetônico de Hélio Queiroz Duarte e Diógenes Rebouças), e na

1.1 A formulação da Política Pública

experiência acumulada do próprio Departamento, fundado em 1949.
Parte dessa experiência própria pode ser atribuída à Comissão do Convênio Escolar
(1949-1952) responsável pela coordenação e reestruturação da rede escolar

1.1.1 Contexto político da construção da Política Pública dos CEUs

de São Paulo durante a década de 1950, seguindo conceitos de uma pedagogia
moderna, com a construção de diversos equipamentos sociais entres escolas,

Durante a gestão progressista de Luiza Erundina (1989-1992), se deu o início de

parques infantis, teatros e bibliotecas. O Convênio Escolar foi dirigido pelo próprio

alguma descentralização administrativa (após conjuntura política de intensa

Hélio Queiroz Duarte.

centralização de poder), envolvendo, entre diversas ações, o fortalecimento das
Administrações Regionais, por meio das quais se tornou possível a entrada do

A concepção das Praças de Equipamentos Integrados, enquanto polos

tema periferia na agenda das políticas públicas.

estruturadores de bairros periféricos, apresentava proposta de integração entre
escola e comunidade por meio da promoção de atividades extracurriculares

A descentralização administrativa do poder municipal, com a criação de

ligadas à cultura e ao esporte. Atuariam em rede estruturando a rede municipal de

representações locais das diversas secretarias, constituiu “mais do que uma

equipamentos públicos. A ideia era ter uma média de três praças por subprefeitura,

forma de organização, um caráter de política já que, maior descentralização

reunindo, em cada uma delas, um conjunto arquitetônico e urbanístico conectado

tem correspondido a maior busca de equidade social envolvendo a melhoria de

pelo vazio com outros equipamentos, em um raio de 2km. Se baseava em ideias

qualidade de vida nos setores populares” (MARTINS, 1997, p.7-8).

humanistas e sociais que propiciassem o encontro entre seus usuários, na escala

Nessa mesma década, ocorre uma escalada na violência urbana, mais intensa nas

do pedestre e do passeio público (MELENDEZ, 2003).

áreas onde há pobreza e ilegalidade do tecido urbano (MARICATO, 1996), quadro

A discussão da relação entre educação e ocupação do território não era assunto

esse que também contribuiu para que a periferia entrasse em pauta nas propostas

novo, portanto, e vinha sendo feita pelo menos ao longo dos últimos 50 anos

de intervenção pelo poder público.

no Brasil. Entretanto, foi na gestão de Luiza Erundina, em todo seu contexto de

No âmbito do Departamento de Edificações – EDIF, na Prefeitura de São Paulo,
responsável pelos projetos dos edifícios públicos da cidade, já estavam sendo

descentralização já citado, que os ensaios das Praças de Equipamentos Integrados
ganharam força em São Paulo.
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No entanto, os oito anos seguintes ao fim da gestão Erundina foram marcados
por duas gestões conservadoras (Paulo Maluf, 1993-1996, e Celso Pitta, 1997-
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1.1.2 Origens Remotas dos CEUs e suas experiências inspiradoras

2000), que se afastaram de sua responsabilidade sobre questões sociais,
resultando na precarização, dentre outras coisas, da educação municipal, com a
desarticulação de sua rede de ensino e consequente fragmentação do sistema
em unidades isoladas. Data dessa época a construção na periferia das escolas
de lata: contêineres adaptados para serem utilizados como salas de aula, sem
maiores preocupações com conforto térmico ou necessidades outras dos alunos

Porque não considerar em cada bairro, a escola, o grupo
escolar, como fonte de energia educacional, como ponto de
reunião social, como sede das sociedades de “amigos de bairro”,
como ponto focal de convergência dos interesses que mais
de perto dizem com a vida laboriosa das suas populações?
Hélio Duarte (1951, p.2 apud ANELLI, 2004)

e professores (PEREZ, 2010).
Nesse contexto, a campanha da então candidata à Prefeitura de São Paulo, em
2000, Marta Suplicy, atribui extrema importância à agenda educacional, buscando
aproximar-se da periferia com propostas de políticas públicas mais inclusivas.
Depois de eleita, a gestão Marta Suplicy configurou um papel central para a
educação, com a proposta de reforma educacional desenvolvida no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação (SME). Sem entrar no mérito de analisar o quanto
de reforma educacional e pedagógica de fato estava sendo proposta e efetivada3, o
grande diferencial foi o trabalho em conjunto com as Secretarias de Cultura (SMC)
e de Esporte e Lazer (SMEL), conectando ensino com a oferta de equipamentos
públicos de cultura, esporte e lazer, atribuindo caráter integrador entre a escola
pública e o desenvolvimento comunitário e resgatando o projeto das Praças de
Equipamentos Integrados.
Nesse momento, a EDIF passa a desenvolver os projetos das Praças, que
posteriormente viriam a ser chamadas de Centros Educacionais Unificados (CEUs).

O debate sobre a educação pública ganhou destaque no Brasil a partir do
lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, apresentando
o problema educacional de forma sistêmica e atestando a universalização da
escola pública, laica e obrigatória. Defendia que a introdução de novos modos
pedagógicos, alterando as práticas convencionais das escolas, seria o modo de
estabelecer relação mais próxima entre a escola e a comunidade.
Como resposta às questões colocadas pelo manifesto, a Constituição de 1934,
promulgada no primeiro governo Vargas, definia pela primeira vez na lei do país que
a educação é um direito de todos e deve ser ministrada tanto pela família quanto
pelos poderes públicos. Instituiu, também, em termos financeiros, que 20% dos
recursos do Estado deveriam ser revertidos para a educação, enquanto que para
a União e os municípios, o repasse deveria ser de 10%. Essas e outras mudanças
colocadas na Nova Constituição não correspondiam integralmente às bandeiras do
manifesto, porém são indícios do papel mais importante que a educação pública
passou a ter na agenda política.
Para além do marco legal, o conteúdo do Manifesto influenciou ainda uma geração
de educadores, inspirando experiências desenvolvidas como projetos-piloto
desde então, buscando revisar o padrão tradicional de ensino (PEREZ, 2010).
Entre elas, podemos destacar como influências ao projeto dos CEUs: os Parques
Infantis (1935) e a Escola Vocacional (1961), em São Paulo; a Escola Parque
(1950) idealizada por Anísio Teixeira, na Bahia; e os CIEPs – Centros Integrados

3

AGUIAR (2011)

de Educação Pública (década de 1980), idealizados por Darcy Ribeiro, no Rio de
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Janeiro. Essas experiências, combinadas, formam base conceitual e histórica para

da Liberdade, foi implantado.

a concepção da proposta pedagógica dos CEUs.
O sistema do Centro Carneiro Ribeiro foi inspirado no Sistema Platoon, desenvolvido
Os Parques Infantis foram instalados em São Paulo a partir de 1935, por Mário

nas escolas americanas de Detroit, que Anísio Teixeira visitou em 1927. O Sistema

de Andrade, responsável pelo Departamento de Cultura da Municipalidade de

Platoon se caracteriza pela simultaneidade do uso das salas de aula, com a

São Paulo. Tinham como intuito suprir a carência por espaços onde as mães

separação dos alunos em dois grandes grupos, os platoons. Pela manhã, um grupo

trabalhadoras poderiam deixar seus filhos durante a jornada de trabalho, ofertando

frequenta a Escola Classe e outro grupo a Escola Parque. À tarde, os grupos trocam

atividades recreativas, educacionais e assistenciais. Representavam o “resgate

de local, transladando pelo conjunto (figura.1). Assim, os alunos tinham currículo

dos espaços públicos para ofertar diversas atividades lúdicas, esportivas, culturais

integral, sendo um período dedicado à Escola Classe, onde tinham aulas mais

sem obrigatoriedade de frequência” (PEREZ, 2010, p. 139). Ainda de acordo com

tradicionais aos currículos escolares, e outro período dedicado à Escola Parque,

PEREZ, esse aspecto foi a principal contribuição dos Parques Infantis à elaboração

onde desenvolviam atividades extracurriculares, mais lúdicas, ligadas à arte, ao

da proposta dos CEUs.

esporte e ao lazer.

As Escolas Vocacionais, por sua vez, implantadas a partir de 1961 pela Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo, foram pioneiras, pois procuravam trazer
a realidade social da comunidade para dentro da escola, e assim construir
seu currículo escolar. A introdução de “novos elementos ao processo formal
desenvolvido nas escolas, como a participação, a cultura e outras atividades”
(PEREZ, 2010, p 146) se aproxima das propostas político-pedagógicas adotadas
nas propostas dos CIEPs e dos CEUs.
A escola deve estar inserida na comunidade, pertencer a ela,
ofertando seus espaços para o uso e para as várias manifestações
socioculturais presentes naquele território. Um espaço a ser
frequentado por todos. (PEREZ, 2010, p. 152)

FIGURA 1
[fonte. DUARTE, 2009]
produção própria

Esquema dos turnos
do Sistema Platoon;
Movimento de
translação e
revezamento de
turmas.

FIGURA 2

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia, mais conhecido como Escola
Parque, foi um projeto-piloto idealizado pelo então Secretário da Educação e

[fonte. DUARTE, 2009]
produção própria

ginástica, teatro, música e dança – distribuídas ao longo de todo o dia” (PEREZ,

Esquema dos
turnos da Escola
Parque. Movimento
de translação e
revezamento das
turmas nas Escolas
Classe e Escola
Parque

2010, p. 141), preocupando-se com a integração da escola e o desenvolvimento

turno da manhã

Saúde da Bahia, Anísio Teixeira, e projetado pelos arquitetos Hélio Queiroz Duarte
e Diógenes Rebouças, que buscavam construir centros populares de educação em
todo o estado. A proposta “visava alternar atividades intelectuais com atividades
práticas – como artes aplicadas, industriais e plásticas, além de jogos, recreação,

urbano de seu entorno. Era prevista a instalação de dez conjuntos de Escolas
Parque em Salvador, mas somente o Centro Carneiro Ribeiro, localizado no bairro

turno da tarde
refeitório

_ 42

43 _

A arquitetura de seus espaços estava de acordo com seu programa, provendo seus
alunos de espaços generosos para que cada atividade fosse realizada de modo

FIGURA 4
[fonte. DUARTE, 2009]

racional e funcional. Incorporando novos ambientes e atividades, a Escola Parque

produção própria

abriu espaço para participação da comunidade, promovendo maior integração

Posição das
Escolas Classe e da
Escola Parque no
conjunto de quatro
superquadras.

entre escola e entorno (DUARTE, 2009). Como afirma JACOBS (2014, p.123-124),
não se pode depender da instalação por si só de certos referenciais de vida digna
(escolas, por exemplo) como criadores de bairros dignos, sendo necessário
estabelecer uma estratégia para seu uso urbano.

jardim da infância
escolas classe
escola parque

Como rebatimento da experiência baiana, as Escolas Parque também foram
implantadas em Brasília, em 1960. Com o nome de Centros Educação Elementar,
previam um jardim de infância (4 a 6 anos) e uma Escola Classe (7 a 14 anos) por
superquadra. Uma Escola Parque atenderia um conjunto de quatro superquadras.

FIGURA 3
[fonte. DUARTE, 2009]

Esquema de
implantação do
Centro Educacional
Carneiro Ribeiro, em
Salvador.

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), criados na década de 1980,
no Rio de Janeiro, também foram muito influenciados pela Escola Parque de Anísio
Teixeira. Foram idealizados por Darcy Ribeiro, então Secretário da Educação do
governo Leonel Brizola, que considerava o período integral condição necessária
para sucesso dos CIEPs, na medida em que a vulnerabilidade da população era
tamanha, que tratar as atividades ligadas à cultura apenas como extracurriculares
poderia fazer com que o aluno não as frequentasse.
Projetados por Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, com elementos prémoldados, tiveram uma grande difusão por todo o Estado do Rio de Janeiro, tendo
cerca de 500 unidades construídas. Sua missão era “recuperar os valores da
cultura local, desfazendo a negação de aspectos relacionados ao meio em que a
criança vive – cultural, ambienta e econômico –, demonstrando que os eventos
culturais não são meras comemorações de datas ou apenas recreativos” (PEREZ,
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Não bastava simplesmente democratizar o acesso, aumentando
a oferta de vagas, pois, se mantido o caráter seletivo da escola,
o acesso apenas adiaria os processos de exclusão social ou de
inserção subordinada. (PEREZ, 2010, p.190)

2020, p.159). Nos CIEPs, “a Cultura se destaca como fator de integração entre a
escola e a comunidade, como um fio que tece as relações entre o espaço escolar e
o seu entorno, na tentativa de recuperar o papel político e social da escola” (PEREZ,
2010, p.160).

Entretanto, era necessário garantir a presença do aluno na escola e o quadro
A proposta de reforma educacional construída pela SME, na gestão Marta Suplicy,

de carência era tão grande que foi preciso a criação de políticas sociais

foi resultado do resgate histórico das experiências ocorridas no Brasil até então e

compensatórias, que não se relacionavam diretamente com a educação, como o

estava baseada em um programa abrangente e integrado de educação, organizado

Programa Renda Mínima (garantia de renda de três salários mínimos às famílias

no território, envolvendo diversas pastas da gestão. Essas experiências-referência,

cujos filhos frequentassem a escola), o que permitia a criança comparecer à escola

em si, já apresentavam caráter sociourbano ao considerar estreito o relacionamento

por não precisar trabalhar para complementar a renda familiar.

entre desenvolvimento dos alunos e participação da/na comunidade.

A proposta pedagógica do CEU visava a ampliar o universo
cultural dos educandos e da comunidade, desenvolver a
sociabilidade, promover o convívio de diferentes saberes e

O Programa de Governo previa a implantação de Polos de Cultura, Esporte e Lazer na
periferia. Foi então que se considerou a proposta da construção da escola pública

conhecimentos por intermédio de oportunidades lúdicas, culturais
e esportivas. Objetivava a promoção do convívio público
(ou participação da vida pública), retirando a escola de seu
inadequado isolamento: a educação se faz de forma ampla na
sociedade e a educação formal não poderia continuar a ignorar
este fato. (PEREZ, 2010, p.247)

associada à implantação dos Polos de Cultura, Esporte e Lazer em um mesmo
espaço, tornando-os referências para a população, descentralizando o acesso às
diversas manifestações artísticas e culturais, e considerando a educação básica
nas suas correlações com as demais atividades humanas.

Até então sendo desenvolvida no âmbito da Secretaria de Educação, enquanto
projeto pedagógico, prevendo atuação de outras demais secretarias, a proposta dos

1.1.3 A política pública do CEU como proposta de integração sociourbana

CEUs necessitava de projeto urbano e arquitetônico com partido que considerasse

e territorial

o edifício escolar associado à provisão de espaços públicos para a periferia,
capazes de promover atividades culturais e esportivas, estimular a convivência e
ser uma referência para a comunidade, “invertendo o processo de segmentação e

1.1.3.1 O CEU enquanto promoção de espaço público na periferia

especialização dos espaços públicos na expansão do atendimento educacional,
concomitantemente ao acesso aos bens culturais” (PEREZ, 2010, p.191). É a partir

Os Centros Educacionais Unificados nascem então da ideia de criar um espaço social,

desse momento, no final de 2001, que a equipe de arquitetos da EDIF entra no

tendo a escola como centro, integrando em seus espaços múltiplos, professores,

desenvolvimento dos CEUs, resgatando os projetos das Praças de Equipamentos

alunos e comunidade. Tinham como objetivos centrais o desenvolvimento integral

Integrados.

dos alunos, com oferta de educação de qualidade por meio de um currículo
integrado e articulado em todas as áreas de conhecimento e em todos os níveis
de ensino, e a criação de polo de desenvolvimento da comunidade, promovendo a
integração das experiências culturais da população (PEREZ, 2010).

Durante as gestões anteriores, a equipe da EDIF não deixou de desenvolver os
projetos das Praças de Equipamentos Integrados, iniciado na gestão Luiza Erundina,
tendo pronto um projeto-piloto na Cidade Tiradentes, a Praça de Equipamentos
Integrados do Conjunto Habitacional Inácio Monteiro. A partir dele, foram definidas
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as propostas para os novos Centros, que até então se chamavam Centro Municipal

periferia do centro ao estabelecer referenciais urbanos significativos e funcionando

de Educação e Lazer. Antes de os projetos dos Centros serem especificados, foram

como núcleos de articulação da cidade. A produção de espaços públicos na cidade

apresentados à comunidade por meio de consultas públicas, que geraram, dentre

significa produzir espaços de encontro, áreas de uso livre e comum nas suas

outras contribuições, a própria nomenclatura. Definido que o nome teria a palavra

diversas finalidades, onde as relações sociais podem ser representadas, discutidas

Centro, pois reunia diversos usos agregados, bem como a palavra Educação,

e contestadas, nos quais o lazer (traduzido em acesso à cultura e ao esporte) seja

reforçando seu caráter educacional, os testes de siglas foram feitos até chegar ao

um direito do cidadão, garantido pelo poder público.

nome CEU – Centro Educacional Unificado (PEREZ, 2010). O projeto participativo,
no entanto, não se esgotou na sugestão da sua nomenclatura.

A proposta dos CEUs enquanto política pública integrada de intervenção em áreas
carentes da cidade de São Paulo enseja uma filosofia de atuação no território, a qual

(...) a presença da comunidade não poderia ser simplesmente
coadjuvante, ou como usuário de um equipamento. Por isso,
o programa dedicou especial atenção à participação da
comunidade, desde a escolha do terreno em que os Centros se
localizariam até a definição da estrutura do Centro e de seus
projetos. Somente assim se garantiria um sentimento de pertença
e, como aposta, uma garantia de continuidade. (PEREZ, 2010,
p.176-177, grifos meus)

se expressa conceitualmente em seus objetivos e em suas diretrizes de atuação,
traduzidos na implantação de seu projeto arquitetônico. Essa filosofia está baseada
na concepção de que a escola atua como elemento estruturador urbano e social
ao se relacionar com novos usos culturais, esportivos e de lazer, que completam
o quadro curricular, abrindo espaço para a participação de toda a comunidade.
Considera que sua atuação como rede integrada de equipamentos fosse capaz de
estruturar a reforma educacional baseada na universalização da escola pública,

Os avanços educacionais em termos de aumento de número de matrículas,

laica e obrigatória, como previa o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.

diminuição das taxas de analfabetismo, criação de cursos e elevação de número
de anos letivos obrigatórios, conquistados durante a Ditatura Militar (1964-1985),

Os CEUs se constroem como referências urbanas de espaço público, inserindo na

não foram suficientes para produzirem avanços sociais amplos, já que não tiveram

periferia a oportunidade do encontro entre seus usuários, que passam de meros

reflexo na melhoria das condições de vida da população (PEREZ, 2010). Segundo

expectadores a agentes. Ao mesmo tempo em que se propõe a responder ao

PEREZ (2010, p.172), “a construção de uma escola deve responder a questões

déficit de vagas escolares e de espaços públicos urbanos, propõe um horizonte

operacionais de superfície – número de salas de aula, espaços para administração

revolucionário para a sociedade, no qual a educação “é instrumento de abertura de

e recreação –, mas igualmente deve ter em conta outras questões, como o projeto

oportunidades e de afirmação da cidadania” (CRUZ, CARVALHO, DELIJAICOV, 2004,

pedagógico, a relação com a comunidade e com os atores envolvidos”. Essas

p. 34). Os CEUs “apresentam a maturidade e o passo mais recente dentro de uma

ideias vão de encontro com as formulações de FREIRE (2015) da cidade educadora,

longa história de interação entre arquitetos e educadores” (DELIJAICOV, 2004, sem

do ambiente urbano enquanto espaço de aprendizado, no qual o aluno/cidadão é

pág.), propondo a qualificação do padrão de ocupação territorial da cidade (BEI

capaz de “desvelar a realidade”, sendo capaz de criticá-la para, só assim, poder

Comunicação, 2004).

transformá-la (FREIRE, 2015).
Os CEUs foram configurados enquanto um conjunto de equipamentos urbanos
(educacionais, culturais e esportivos) provedores de espaços públicos legítimos, de
propriedade pública da cidade, irradiadores de urbanidade, que incluem a periferia
no circuito cultural e educacional de São Paulo, aproximando simbolicamente a

Assim, o projeto CEU (...) tornou-se um conjunto de equipamentos
públicos (escolas, teatro, laboratórios, piscinas, quadras esportivas,
biblioteca e telecentro) coordenado pela Secretaria Municipal de
Educação do município de São Paulo e com setores e atividades
sob responsabilidade de outras Secretarias Municipais, como a
Cultura e a de Esporte e Lazer, mantendo ainda uma cooperação
permanente com as Secretarias Municipais de Segurança Urbana,
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Comunicação e Informação Social e com ações eventuais da
Saúde, da Assistência Social, do Verde e Meio Ambiente, do
Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade (PEREZ, 2010, p.191)

realidade social da cidade, e conhecer a real situação em que
São Paulo se encontrava no período, para saber quais demandas
deveriam ser enfrentadas, tentando tratar os problemas a
partir de uma visão integrada e de conjunto, (...) introduzindo
o diagnóstico da realidade social como parte do planejamento
urbano (...) [colocando] uma técnica reflexiva que questionava
as bases da urbanística moderna que priorizava investimento em
determinadas áreas da cidade em detrimento do desconhecimento
das demandas existentes em regiões mais afastadas da área
central (CESTARO, 2013, p. 13, 17, 22).

1.1.3.2 O CEU enquanto fomentador de centralidade
A característica de estruturação sociourbana e territorial da política pública do CEU,
além da promoção de espaços públicos nas periferias, articulados ao seu entorno,
pode também ser associada a uma política de fomento da presença do Estado,

Assim se estruturou o estudo chamado Estrutura Urbana da Aglomeração

como marco visível de criação de polos estruturadores em tecidos periféricos

Paulistana, lançado em 1958: um intenso levantamento sobre as reais questões

desarticulados. Apesar da falta de definição clara da forma de promoção na

que a cidade propunha e, a partir dele, propostas de planejamento urbano para

política pública dos CEUs de elementos associados à formação de centralidades, é

enfrentá-las.

possível discutir conceitos e potenciais de centralidade, presentes ou não nesses
equipamentos, levando em consideração o disposto nos planos urbanísticos
desenvolvidos para a cidade de São Paulo.

A realidade apontada pelos estudos da SAGMACS, por meio dos relatórios
apresentados à municipalidade, mostrava a [1] necessidade de introduzir a
discussão sobre a questão metropolitana no campo do urbanismo, bem como a [2]

Nesse sentido, resgata-se a ideia de cidade polinucleada, a partir do fomento

necessidade de se criar uma rede de cidades, através do planejamento regional, e a

de centralidades que não o centro histórico. Esse é um tema que vem sendo

[3] incorporação do trabalho de pesquisa urbana como ferramenta no planejamento

desenvolvido nos planos urbanísticos de São Paulo desde o final dos anos 1950,

da cidade (CESTARO, 2013, p.16, numeração minha).

quando foi proposto um estudo para a cidade de São Paulo, pela SAGMACS
(Sociedade para Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos
Sociais), que, de modo pioneiro, introduziu a questão na pauta do planejamento
urbano.

A proposta do estudo Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana adotava
a hipótese de que a vida coletiva dos habitantes de São Paulo se realizava em
três escalas: elementar, completa e complexa. As unidades elementares eram
as que se aproximavam mais do nível cotidiano de vida contando com o mínimo
de infraestrutura de comércio e serviços, como mercados, farmácias, bares e
paradas de ônibus, suprindo as necessidades da população local. Um conjunto

1.1.3.2.1 Resgate do papel da centralidade nos planos urbanísticos em São Paulo

de unidades elementares, num diâmetro de 3km e população mínima de 1.000

(anos 1950 – 2010)

habitantes, formava as unidades complexas, que forneciam serviços de lojas,

Em um contexto no qual o planejamento paulistano, influenciado diretamente pelas
experiências americanas, se focava no zoneamento do uso do solo urbano e no
desenvolvimento da infraestrutura viária (Plano de Avenidas, 1930), o SAGMACS,
coordenado por Louis-Joseph Lebret, inovou ao
(...) atrelar a prática do planejamento ao conhecimento da

cinemas, unidades de saúde e clubes. E por último, um conjunto de unidades
complexas formava uma unidade completa, caracterizando um subcentro da
cidade, com caráter de autossuficiência em relação ao Centro de São Paulo, com
grande diversidade comercial, equipamentos escolares, de saúde, administrativos
e demais necessários à vida coletiva (SAGMACS, 1958). Como se observa na figura
5, essa disposição foi estudada e proposta para o território metropolitano.
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Em 1985, já em um momento de abertura política, é proposto o primeiro Plano
Diretor de São Paulo (PD 1985), que previa em seu escopo as Praças de Serviços,

FIGURA 5
[fonte.http://pt.slide-

caracterizadas por um conjunto de espaços livres e de edificações destinadas a

share.net/edisonbr2/

oferecer à população os serviços públicos fundamentais e estimular a expansão de

urbanismo-e-planejamento-urbano-panora-

subcentros. As Praças de Serviços concentrariam os investimentos públicos, já que

ma-so-paulo, acesso em
novembro de 2016.]

estariam em perímetros de operação urbana, e representavam a descentralização

Análise de Atração
de Centralidade.
SAGMACS, 1958.

físico-administrativa da cidade.

FIGURA 7
[fonte. PMSP, Caderno
de Mapas Plano Diretor do Município de São
Paulo, 1985/2000]

Apesar do estudo proposto pela SAGMACS para São Paulo não ter saído do papel,

Estímulo e ordenação
de Subcentros de
Comércio e Serviço,
Plano Diretor 1985.

os planos urbanísticos que o seguiram até então consideraram, de alguma forma,
a estruturação em unidades autossuficientes proposta por ele. O Plano Urbanístico
Básico – PUB (1968), desenvolvido em plena ditadura militar, ainda assim continha

subcentros a serem
estimulados, através

em sua proposta centros de atividades metropolitanas e regionais, mas focava-se

de implantação de:

na definição de grandes quadrantes viários, formados por vias expressas.

praça de serviço
praça de serviço e
operação urbana

FIGURA 6

subcentros a

[fonte. PMSP, PUB: São

serem ordenados

Paulo 1990 – a nova

por interferência

São Paulo, 1969]

de operação
urbana

Hipótese de Estrutura
Metropolitana
- 1990. Plano
Urbanístico Básico,
1968.
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Em 1991, foram iniciados os estudos de revisão do PD 1985, mas o processo foi

A revisão do PD 2002 prevista para 2007 não foi realizada, e somente em 2014

interrompido e nunca chegou a ser finalizado. Somente em 2002, após aprovação

foi aprovado novo texto (PD 2014) no qual as centralidades polares e lineares

do Estatuto da Cidade (2001), foi proposto e aprovado novo texto no qual os

são consideradas “porções do território do Município que concentram atividades

Planos Regionais Estratégicos eram responsabilizados por definir “os perímetros

terciárias, em especial comércio e serviços, que devem ser qualificadas e

de novas centralidades e das já existentes, que serão dinamizadas e consolidadas

fortalecidas” (PD 2014, art. 180), sendo tidos como polos e eixos de centralidade:

preferencialmente por atividades comerciais, de prestação de serviços e

centro histórico; eixos e polos de centralidade do terciário avançado; centros de

institucionais de âmbito regional, com maior intensidade de aproveitamento

bairros e polos e eixos de comércio e serviços em áreas consolidadas; grandes

do solo, tendo por suporte a rede viária estrutural e dos diferentes modos de

equipamentos urbanos que polarizam atividades econômicas, como, entre outros,

transporte” (PD 2002, art. 8). O desenvolvimento da rede estrutural de eixos e polos

terminais, centros empresariais e aeroportos; áreas integrantes dos eixos de

de centralidades passa a ser de responsabilidade de cada subprefeitura, isentando

estruturação da transformação urbana ao longo do sistema estrutural do transporte

o poder público municipal do planejamento integrado entre elas, sendo esse

coletivo; centralidades a serem consolidadas (PD 2014, art. 180, parágrafo único).

responsável apenas pela sugestão de perímetros por subprefeitura.

No entanto, o PD 2014 tem o foco estruturalmente voltado para o desenvolvimento
dos eixos lineares de transportes públicos (existentes e propostos) e para o
incentivo à construção/consolidação de infraestrutura mista (comércio, serviços
FIGURA 8

e habitação) ao longo desses eixos4.

[fonte. Sempla, 2004]

Centralidades, PD
2002.

O desenvolvimento das centralidades nos planos urbanísticos para São Paulo,
desde o final dos anos 1950, demonstra certa preocupação com o reconhecimento
de uma cidade em que grande parte da população ocupou as bordas do território,
sem acompanhamento da instalação de infraestrutura básica pelo poder público.
A criação de centralidades teria o papel, então, de reverter esse quadro.
No entanto, se observa que durante as quatro décadas seguintes (MEYER,
GROSTEIN, BIDERMAN, 2004), a ocupação da periferia cada vez mais precária
se intensificou, evidenciando o caráter de planejamento “de gaveta” dos planos
urbanísticos de São Paulo. A implantação da política pública dos CEUs, vista como
uma experiência de infraestruturação de tecidos precário, pode ser entendida
como um ponto “fora da curva” nesse processo.
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Durante o ano de 2016 foram desenvolvidos os estudos de revisão para os Planos Regionais nas subprefeituras. Tais
planos ainda se encontram em processo e seus resultados não foram divulgados, não sendo possível analisar o peso
do planejamento dos subcentros em suas propostas.
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1.1.3.2.2 O CEU fomentador de centralidade

No entanto, tendo em vista a carência profunda de alguns distritos em relação
a outros, foi feita uma priorização. A escolha dos distritos prioritários para

Foi no PD 2002 que os Centros Educacionais Unificados são consolidados como

FIGURA 10
[fonte.

parte integrante de um plano urbanístico. Foram propostos em áreas periféricas

PEREZ,

2010,

p.294; SEMPLA/Deinfo,
SP]

como elementos de centralidade (figura 8, Mapa de Centralidades). Os CEUs,

Carência de
equipamentos sociais
de âmbito local,
2002.

que não possuem, por exemplo, características comerciais) serviriam como
elementos fomentadores de vida urbana, contribuindo sob esse aspecto para o
desenvolvimento de novos subcentros e, consequentemente, para a qualificação

carentes de eq.

e a integração territorial do tecido periférico, criando uma dinâmica urbana nova

de educação/
esporte/cultura e

para seu entorno. Estabeleceriam “o contraste entre o referencial urbano positivo

saúde

e a vizinhança empobrecida, que, a partir da presença do equipamento público de

mais carentes de:
educação/

qualidade, esboça mudanças para melhor” (MELENDEZ, 2003, sem pág.).

esporte/cultura
saúde
menos carentes de:

De acordo com a leitura dos planos urbanísticos desenvolvidos até então, a

eq de todos os

definição de novas centralidades se baseia na criação de diversidade comercial e de

tipos

serviços, responsável pela criação de empregos, e de diversidade de equipamentos

renda

eq. em função de

públicos urbanos de uso educacional, cultural, de saúde e espaços livres. Para
VILLAÇA (2001), a dimensão temporal deve ser fator primordial na proposição de
novas centralidades. Essas devem conter elementos que “minimizem o tempo
gasto e os degastes e custos associados aos deslocamentos espaciais do ser
humano” (VILLAÇA, 2001, p.242).

1.2 Implantação da Política Pública dos CEUs

0

6

12

provenientes do Mapa de Exclusão/Inclusão Social – produzido por PUC/SP, Inpe
e Instituto Pólis, em 2002, sob coordenação de Aldaíza Sposati, então secretária

produção própria

apesar de não se caracterizarem como fomentadores de centralidade em si (já

implementação dos CEUS foi realizada através do cruzamento das informações

municipal da Assistência Social –, com dados de demanda de matrícula, existência
das escolas de lata, presença de três turnos diurnos nas escolas e ausência de
equipamentos de âmbito distrital ou local.
O levantamento dos equipamentos públicos foi realizado pela Secretaria de
Planejamento – SEMPLA, por equipe responsável pelos estudos que fomentariam
rebatimentos no Plano Diretor de São Paulo (2002), que estava sendo estruturado.
Esse levantamento considerou dados da área de educação, esportes, cultura e
saúde, utilizando indicadores como taxa de escolarização em educação infantil e
no ensino fundamental, índice de oferta de equipamentos esportivos de pequeno
e médio porte, índice de oferta de bibliotecas infanto-juvenis, índice de oferta de
equipamentos da rede básica de saúde e renda média familiar (PEREZ, 2010). Um
dos objetivos do Plano Diretor de 2002 era reduzir as desigualdades na oferta de

18 km

equipamentos públicos na cidade.

FIGURA 9
[fonte. PMSP, Municípios
em

Mapas,

Série

FIGURA 11

Temática Índices Sociais;

[fonte.

PEREZ,

PUC/SP, Inpe e Instituto

p.295; SEMPLA/Deinfo,

Polis, Mapa de Exclusão/

SP]

Inclusão Social]

produção própria

Mapa de Exclusão/
Inclusão Social,
2002.

Carência de
equipamentos sociais
de âmbito local –
modo agregado,
2002

A introdução da variável renda permitiu identificar os distritos
menos carentes de equipamento em função da renda da
população neles residente. Cabe lembrar que o objetivo do
trabalho não foi o de identificar as regiões mais carentes da
cidade, mas sim as regiões mais carentes de equipamentos sociais
em âmbito local. (PEREZ, 2010, p.296).

2010,

carentes de eq.
de educação/

1.2.1 Escolhendo as localizações dos CEUs

esporte/cultura e
saúde
carentes de eq.

Com os projetos sendo desenvolvidos pela equipe da EDIF e com o intuito de

de educação/
esporte/cultura

garantir a implementação da política pública dos CEUs, foi necessário definir quais

ou saúde

os distritos em que os CEUs deveriam ser construídos. A ideia era que cada distrito

menos carentes
de eq.

da cidade deveria ter um CEU.
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Dos 96 distritos existentes, foram selecionados 36 para implantação dos CEUs,

sigla

distrito

[fonte. PMSP, SME, SP]

ANH

Anhanguera

produção própria

PRS

Perus

Distritos nos quais
foram implantados
CEUs.

JAR

Jaraguá

SDO

São Domingos

FRE

Freguesia do Ó

BRL

Brasilândia

JRE

Jaguaré

RPE

Rio Pequeno

RTA

Raposo Tavares

FIGURA 12

JAC

Jaçanã

[fonte. PMSP, SME, SP]

VAN

Vila Andrade

CLM

Campo Limpo

CRE

Capão Redondo

JDS

Jardim São Luís

JDA

Jardim Ângela

CDU

Cidade Dutra

GRA

Grajaú

PLH

Parelheiros

PDR

Pedreira

Cidade Ademar

JAB

Jabaquara

Jabaquara

CUR

Cursino

SAC

Sacomã

PEN

Penha

CNG

Cangaíba

VFO

Vila Formosa

ITQ

Itaquera

CLD

Cidade Líder

VJA

Vila Jacuí

JDH

Jardim Helena

VCR

Vila Curuçá

IPA

Itaim Paulista

LAJ

Lajeado

Guaianases

SAP

Sapopemba

Vila Prudente/Sapopemba

SRA

São Rafael

IGU

Iguatemi

CTI

Cidade Tiradentes

que, não por coincidência, eram os mais periféricos (figura.12). Foi então iniciada

TABELA 1

a pesquisa por grandes terrenos nesses distritos, no cadastro de terrenos da
Secretaria Municipal de Finanças e por meio de verificações in-loco, que contaram
com a participação dos moradores.(PEREZ, 2010).

produção própria

Distritos escolhidos
para implantação dos
CEUs, evidenciando
seu caráter periférico.

distritos que
receberam a
implantação de ao
menos um ceu
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subprefeitura

zona

Perus

Pirituba

Freguesia do Ó

Oeste

Lapa
Butantã
Jaçanã/Tremembé

Norte

Campo Limpo

M’Boi Mirim

Parelheiros

Sul

Ipiranga

Penha
Aricanduva
Itaquera

São Miguel
Leste
Itaim Paulista

São Matheus
Cidade Tiradentes
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A aproximação com a comunidade foi dada pela necessidade da apresentação da

de skate e, em alguns casos, quando o terreno permitia, quadras poliesportivas e

proposta, abrindo espaço para o debate educacional e projetual (PEREZ, 2010).

de futebol (DÓRIA, PEREZ, 2007).

O projeto sofreu algumas modificações em decorrência desse processo, como
a inclusão de pista de skate e a transferência das piscinas da área interna para
área externa, além das modificações particulares de cada unidade. Em decorrência
dessas reuniões, foram formadas comissões de membros da comunidade e
Coordenadoria da Educação para acompanhar as obras. Em alguns projetos,
a nomeação dos CEUs, assim como de seus teatros e bibliotecas, foi feita pela

FIGURA 13
[fonte.

DÓRIA, PEREZ,

2007]
produção própria

Esquema do projeto
padrão do CEU.

própria comunidade. Previa-se ainda, como instrumento de fortalecimento do laço
comunitário com o CEU, a eleição para o Conselho Gestor, que deveria ser baseado
em um projeto de gestão pedagógico, cultural e esportivo. Para a proposta do

O bloco didático, com três pavimentos de 3.000 m² cada, foi projetado como um

Projeto Político Pedagógico dos CEUs reconhecia-se a necessidade de conhecer

quarteirão inserido na cidade, que tem nas suas varandas longitudinais, o espaço de

o território onde estava inserido, percebendo como ele era visto pela comunidade.

transição entre interior e exterior, como uma grande calçada coberta. A circulação

O conhecimento do território foi fundamental na elaboração
do projeto político-pedagógico de cada CEU e dos projetos a
serem implementados como ações do CEU nas suas respectivas
comunidades. Tratava-se não só de incorporar as concepções
subjacentes naqueles territórios no trabalho pedagógico dos
Centros, mas também pensar as formas de intervenção nestes
territórios para que, auxiliados pelos instrumentos que os diferentes
projetos implantados oferecessem, os sujeitos sociais passassem
também a constituir novas relações e novas compreensões de
suas relações sociais. (PEREZ, 2010, p.378)

vertical é feita por meio de blocos de escadas centrais e laterais, marcadas pela cor
vermelha, simbolizando a circulação sanguínea (DELIJAICOV, 2004).
No térreo, estão 14 salas da CEI com capacidade para 300 crianças, o telecentro, a
biblioteca, a padaria comunitária e os vestiários, facilitando o acesso. A CEI atende
crianças de 4 meses até 3 anos e 11 meses, organizadas em grupos por faixa etária,
das 7h às 19h, oferecendo cinco refeições diárias. O prédio redondo da CEI abriga
o berçário. Todas as salas da CEI recebem a cor amarela, simbolizando a gema do
ovo, o início da vida. A EMEI ocupa dez salas para atividades educativas, oito salas
de aula, uma sala de música e uma sala de vídeo. Atende 840 crianças entre 4 e 6

1.2.2 O programa do projeto dos CEUs
O projeto padrão do CEU previa uma área construída de 13.000 m², englobando
três edifícios: [1] o bloco didático, abrigando as salas de aula da EMEI e EMEF e
parte das salas de aula da CEI, biblioteca, telecentro, padaria comunitária, cozinha,
refeitório, salas de professores e administração das unidades escolares CEI, EMEI,
EMEF; [2] o bloco cultural, destinado às salas de teatro, ateliês de arte, salas de
dança e ginástica, estúdios de rádio e fotografia, ginásio de esportes, núcleo
administrativo e gestor; e [3] o berçário, com o restante das salas da CEI. Além dos
edifícios, a parte externa contava com o solário, três piscinas, parque infantil, pista

anos, divididas em dois períodos de seis horas cada, com duas refeições. A EMEF
ocupa 12 salas de aula, uma sala de artes e laboratório de ciências, uma sala de
leitura e um laboratório de informática. Funciona em três períodos de quatro horas,
atendendo 1.260 alunos entre 7 e 14 anos e também os alunos da EJA – Educação
de Jovens e Adultos, a partir dos 15 anos. Esse bloco é de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Educação.
O bloco cultural e esportivo possui cinco pavimentos, onde os ambientes, como o
próprio nome já designa, são destinados à prática cultural e esportiva, oferecendo
atividades múltiplas, aulas, oficinas, grupos de produção e atividades de difusão.
Sob responsabilidade conjunta das Secretarias Municipais de Cultura e de
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Esporte e Lazer, o prédio abriga uma sala de espetáculo com capacidade para 450

desapropriação de áreas não públicas. Assim seria possível definir a quantidade

pessoas, sala multiuso, ateliês, estúdios, laboratório de fotografia, biblioteca, sala

de centros que seriam construídos. O processo de identificação dos terrenos e

de ginástica e dança, ginásio poliesportivo. As instalações externas das piscinas,

desenvolvimento dos projetos envolveu vistorias, publicação de decretos de

pista de skate, campo de futebol e quadra descoberta (esses dois últimos, quando

desapropriação, negociação sobre os preços das indenizações, organização de

existem) também fazem parte do programa esportivo.

documentação para licitação, estudos de detalhamento do projeto, negociação

Embora a ideia de uma escola que integre vários equipamentos
não seja nova, o projeto dos CEUs é diferente dos outros projetos
por agregar avanços estabelecidos ao longo do desenvolvimento
das construções escolares: a utilização de pré-moldados em
concreto, o fato de o projeto poder se adequar às características
do terreno mudando sua disposição, a integração dos espaços, as
possibilidades dos seus usos múltiplos, a previsão de atividades
que busquem uma educação integral. Essas são algumas das
características que revelam muito conhecimento do que já foi
realizado, ao mesmo tempo que propõem estratégias novas em
um projeto cuidadoso. (AMBROGI, 2011, p. 39)

com a comunidade etc. Foram identificados 45 terrenos nos quais os projetos dos
CEUs seriam implantados e, entre janeiro e fevereiro de 2002, foram concluídos os
projetos. “Com a licitação das obras praticamente concluídas, algumas áreas ainda
apresentavam problemas e, assim, decidiu-se que elas ficariam para a segunda
fase, quando seriam construídos mais 24 CEUs, completando os 45 programados”
(PEREZ, 2010, p. 304).
Assim, a construção dos CEUs foi separada em duas fases, com a construção de
21 CEUs na primeira e outros 24, na segunda. A primeira fase, com 21 CEUs, foi
concluída durante a gestão Marta Suplicy, entre 2003 e 2004, sendo os outros 24,
na segunda fase, construídos entre 2007 e 2009, nas gestões posteriores – Serra/

1.2.3 Implantação da política pela construção do projeto

Kassab (2005-2008) e Kassab (2009-2012).
Apesar de não fazer parte de seu Plano de Governo durante a campanha à

A princípio, a construção dos CEUs previa um canteiro de obras baseado na
montagem de peças pré-fabricadas, influenciada principalmente pelos projetos
dos CIEPs, visando ao maior alcance de implantação em número de centros e
otimizando seu tempo de construção. Porém, enquanto política de inclusão social,
foi necessário considerar o histórico de mão-de-obra desqualificada na construção
civil e o problema de emprego e renda como principal problema do país, revisando
o projeto para acomodar essa demanda em sua implantação, descartando a
presença de apenas uma montagem especializada e possibilitando a inclusão dos
próprios moradores em sua construção (DELIJAICOV, TAKIYA, ARIZA, 2004).
A escolha dos terrenos se colocou como o primeiro conflito com a realidade do
território: o programa múltiplo do CEU exigia uma área de terreno público de ao
menos 10.000 m² em áreas densamente povoadas, com padrão de ocupação
fundiário irregular ou ilegal, baseado no fracionamento da terra em pequenos
lotes. O desafio dos grupos de trabalho responsáveis era identificar e avaliar os
terrenos que correspondiam ao perfil procurado e iniciar os procedimentos para

Prefeitura, José Serra, quando eleito prefeito, deu continuidade à implantação
dos CEUs já previstos. PEREZ (2010) associa a continuação da política pública
dos CEUs à pressão popular exercida pelas comunidades, que, no processo de
negociação, se fortaleceu e se apropriou do projeto. Em 2015, foi inaugurado ainda
o CEU Heliópolis, no distrito do Sacomã, totalizando 46 Centros Educacionais em
São Paulo.
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FIGURA 14
[fonte. PMSP, SME, SP]
produção própria

Localização CEUs,
segundo sua fase de
implantação.

distritos que
possuem ao menos
um ceu

primeira fase

[2003-2004]
segunda fase

[2007-2009]

CEU Heliópolis
[2015]
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urbano almejar uma cidade mais viva e inclusiva, principalmente em cidades

fundamentos para uma avaliação
da política pública dos ceus

marcadas pela desigualdade socioterritorial.
Para SEN (2010), em seu livro Desenvolvimento como Liberdade, publicado pela
primeira vez em 1999, desenvolvimento (no sentido mais amplo do termo) deve
ser visto como um “processo de expansão das liberdades reais que as pessoas
desfrutam” (SEN, 2010, p. 16). Para ele, a ampliação das liberdades individuais é
o motor necessário para que o indivíduo se torne agente na sociedade em que
vive; e a livre condição de agente das pessoas é primordial para realização de
desenvolvimento. “Nessa abordagem, a expansão da liberdade é considerada o fim
primordial e o principal meio de desenvolvimento” (SEN, 2010, p. 55).
A visão de liberdade aqui adotada envolve tanto os processos que
permitem a liberdade de ações e decisões como as oportunidades

2.1 Referencial teórico para fundamentar a análise dos CEUs
Em Morte e Vida de Grandes Cidades, publicado pela primeira vez em 1961, Jane
Jacobs teoriza que a vida das grandes cidades se constitui a partir de seu uso
cotidiano. O uso cotidiano, por sua vez, estaria garantido pela promoção de
diversidade urbana em suas diversas escalas. JACOBS aponta como uma
das peculiaridades das grandes cidades “a necessidade que elas têm de uma
diversidade de usos mais complexa e densa” (JACOBS, 2014, pp.13).
Em relação aos espaços públicos, é a diversidade de usos urbanos que gera
diversidade de pessoas, promovendo vida aos parques e espaços públicos, que os
utilizam de variadas formas e em variados horários. JACOBS aponta que alimentar
uma vizinhança diversificada, capaz de utilizar e manter esses espaços, é um dos
principais desafios ainda não atendidos pelo planejamento urbano quando propõe
parques e espaços públicos.
JACOBS entende que a diversidade nas grandes cidades não nasce
espontaneamente e que o papel do planejamento urbano deve ser o de promovê-la
e estimulá-la, com princípios baseados nas relações sociais cotidianas existentes
e em propostas que as intensifiquem. Portanto, o fomento de novas centralidades
pautadas pela diversidade de usos cotidianos seria uma maneira do planejamento

reais que as pessoas têm, dadas as suas circunstâncias pessoais
e sociais. (...) atenta-se particularmente para a expansão
das “capacidades” das pessoas de levar o tipo de vida que
elas valorizam – e com razão. Essas capacidades podem ser
aumentadas pela política pública, mas também, por outro lado, a
direção da política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo
das capacidades participativas do povo. (SEN, 2010, p. 32-33,
grifos meus)
SEN (2010, p.09) reconhece que “as condições de agentes de cada um são
inescapavelmente restritas e limitadas pelas oportunidades sociais, políticas
e econômicas de que dispomos”. Vivendo em uma sociedade desigual sobre
diversos aspectos, a oferta de oportunidades àqueles que não as possuem amplia
sua capacidade enquanto agentes e transformadores sociais.
Em consonância com SEN, FREIRE reconhece a importância de que os cidadãos
sejam sujeitos ativos dos processos da cidade em que habitam e defende a educação
emancipadora como meio para esse fim. Para FREIRE (2015), a transformação
social passa pela integração entre escola e comunidade: fortalecendo as relações
sociais e a própria comunidade por meio do diálogo e da cooperação, criando
vínculo entre o estudante e a realidade concreta, inserindo-o na sociedade enquanto
sujeito, e, assim, ampliando a conquista da cidadania e da autonomia.
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Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que
se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade
agressiva em que a violência é a constante e a convivência das
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que
não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm
como indivíduos? (FREIRE, 2015, p. 32)

ao se relacionar com a cidade e a sociedade.
É possível pressupor que sua implantação tenha impactado as condições de
vida da população moradora de seu entorno na medida em que a gestão e o uso
cotidiano pela comunidade de seu espaço emancipado (JACOBS, 2014), ou seja,
uso público, democrático e diverso, crie oferta de oportunidades (SEN, 2010),
refletindo na construção da cidadania e do próprio sujeito inserido na sociedade

Nesse sentido, considera-se que para produzir verdadeira estruturação, diversidade,

através da educação (FREIRE, 2015). O CEU se coloca como elemento potencial à

inclusão e qualidade de vida urbana em territórios de grande precariedade é

inclusão social, pela ampliação do universo e das possibilidades do indivíduo.

necessário um conjunto de políticas públicas diversas e intersetoriais, que
ponderem a melhoria do habitat como um “conjunto de aspectos físicos,
socioambientais e econômicos que contribuem para uma qualidade de vida urbana

2.2 Como analisar uma política pública: aproximação de uma avaliação

digna (...) (Referindo-se a) questões da moradia, do ambiente construído e da
estrutura urbana” (LABHAB, 2003, p. 21). A implantação de equipamentos, ainda

Segundo ARRETCHE (1998, p. 2), a avaliação de uma política pública passa por

que de grande amplitude e qualidade, feita de forma isolada, é pouco significativa

“um exame da engenharia institucional e dos traços construtivos dos programas

para regiões de grande precariedade.

(...) dando sentido e entendimento ao caráter errático da ação pública”.

(...) a reversão da situação de abandono institucional vivida nas
regiões periféricas excluídas apoia-se (...) na concatenação das
diferentes políticas públicas possíveis. Apenas um posto de saúde,
decorrente de uma política isolada para uma área excluída,
nunca poderá ter a capacidade de resgate das condições de
vida urbana digna e de cidadania, apesar da responsabilidade
que se colocará sobre esse equipamento no dia mesmo da sua
inauguração. Um novo equipamento esportivo, por exemplo,
oferecido a essa mesma população posteriormente, depois que o
posto de saúde estiver degradado (por não ter conseguido suprir
a ausência do Estado), também não poderá reverter o quadro,
assim como não poderão fazê-lo quaisquer outros equipamentos
ou políticas isoladas, tal o grau de exclusão e esfacelamento do
tecido social nas regiões excluídas.

Para constituir uma proposta de avaliação da política pública dos CEUs, uma
primeira linha de avaliação compreenderia a análise de toda a dinâmica institucional
de sua implantação, avaliando desde os processos de concepção da proposta até
elementos de pós-ocupação. Ou seja, a avaliação da política pública dos CEUs
poderia ter como foco sua atuação como rede integrada de equipamentos públicos
capaz de estruturar a reforma educacional pública.
ARRETCHE (1998) ainda define três categorias como recurso analítico de políticas
públicas: [1] efetividade: exame da relação entre implementação de um programa
e seus impactos e/ou resultados; [2] eficácia: relação entre os objetivos e
instrumentos explícitos e seus resultados efetivos; e [3] eficiência: relação entre

Em outras palavras, o cenário de extrema exclusão socioeconômica
a que chegaram nossas periferias demanda por um conjunto
significativo e simultâneo de políticas públicas intersetoriais
localizadas em uma mesma área. (LABHAB, 2003, p. 22)
Ciente de que o CEU não se propõe a responder todas as questões colocadas
pela precariedade e não se apresenta como pauta da reforma urbana – no Brasil,
institucionalizada pela criação de marcos legais5–, reconhece-se suas limitações

esforço empregado na implantação e os resultados alcançados.
Nesses termos, a proposta aqui se insere mais no campo da análise de resultados
dos CEUs do que no de uma avaliação da política pública como um todo. Faz5

Constituição
Federal Brasileira
(1988); Estatuto da
Cidade (2001)

se uso do recurso analítico da efetividade, já que os resultados que se pretende
discutir estão relacionados a implementação da política pública dos CEUs que se
deu por meio da implantação do equipamento no território. Não se trata, portanto,
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de avaliar instrumentos específicos ou quantificar os esforços institucionais e

com o território, não nos é possível determinar uma forma de avaliação/análise de

pessoais desprendidos para que essa implantação fosse conquistada.

seus resultados diretamente ligada à sua ideologia. Exatamente por não apresentar
essa materialidade, se propondo a algo sem especificar como ou onde se pretende

A leitura do que seriam os possíveis resultados dos CEUs se baseia no que, em

chegar, que a discussão se torna relevante.

sua concepção, foi determinado que o equipamento público poderia contribuir para
a qualificação sociourbana e territorial da periferia. Considera como critérios de

Foram propostas as variáveis de análise da articulação territorial baseadas nas

análise aquilo a que ele se propõe enquanto equipamento público e aquilo que

definições de centralidade e subcentros dos planos urbanísticos desenvolvidos

almeja enquanto fomentador de certa centralidade.

para São Paulo e na definição de VILLAÇA (2001) sobre o controle dos tempos
de deslocamento como forma de se controlar a ocupação do espaço6. Elencou-

Com base na ideologia da proposta dos CEUs, no referencial teórico desenvolvido

se enquanto variáveis de fomento à novos subcentros, condições relacionadas

no item anterior e buscando se aproximar de processos de avaliação de políticas

aos equipamentos públicos (cultura, esporte e educação) adjacentes aos CEUs, à

públicas, espera-se constatar a apropriação do equipamento no espaço e no tempo,

infraestrutura básica (esgoto e pavimentação, principalmente), à infraestrutura de

pelo uso cotidiano de seu espaço público, pela participação dos moradores e pelo

usos não residenciais (comércio e serviços) e aos tempos de deslocamentos dos

fomento de novas dinâmicas territoriais (figura.15).

moradores (figura. 15).

O uso cotidiano pode ser entendido como o uso que é público, democrático,
aberto, emancipado e diverso, caracterizado tanto pela própria acessibilidade
física do equipamento como pela diversidade de atividades e de público, pela
qualidade do espaço e, pelo seu acesso durante toda a semana, em diversos
horários. Também se espera que currículo integral associado às demais atividades

FIGURA 15

criterios

indicadores

produção própria
acesso

Critérios, indicadores
e variáveis para
análise dos CEUs.

extracurriculares culturais e esportivas (contraturno escolar), previsto no projeto

ao ceu

uso

variaveis

fonte

declividade

pmsp

linhas de ônibus

pmsp, sptrans

horário ceu

sme

cotidiano

atividades

político-pedagógico, seja cumprido. A participação dos moradores pode se dar,

praticadas

além do uso propriamente dito do equipamento, por meio de seu envolvimento nas

programação ceu

sme, gestão ceu

público [gênero, idade]

gestão ceu

contraturno escolar

sme, gestão ceu

diversas instâncias e decisões políticas de gestão dos CEUs, como os Conselhos
Gestores (figura. 15).

participação
da
comunidade

conselho

moradores

gestor

no conselho

sme, gestão ceu

gestor

Contudo, não se encontra materialidade na concepção da política pública dos
CEUs no que se refere ao fomento de novas dinâmicas territoriais que poderiam
articulação

contribuir para formação de novas centralidades. Não fica claro o que se espera, a

do território

partir da implantação dos CEUs, que aconteça que vá qualificar o espaço, além das

fomento
à novas

obras viárias e de infraestrutura básica, necessárias à sua própria implantação.

Por não estar claramente definido o que se espera que aconteça em sua articulação

pmsp, smdu

públicos do
entorno

infraestrutura

ibge censos 2000 e 2010

urbana básica
google earth

dinâmicas
territoriais

Mas não se pode reduzir a qualificação do tecido urbano a obras de infraestrutura
somente.

equipamentos

comércio e

infocidade, rais

serviços

6

Ver Capítulo 1,
O CEU enquanto
fomentador de
centralidade

tempo de

pesquisa od

deslocamento
planos regionais
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2.2.1 Trabalhando com casos: escolha dos CEUs para estudo

diferenciais para que seu uso cotidiano aconteça. Baseia-se na constatação dos

Para desenvolvimento do estudo proposto, é necessário analisar empiricamente a

pressupostos do uso qualificado de seus espaços, do cumprimento do contraturno

implantação do edifício no território, reconhecendo suas particularidades.

escolar como parte do projeto político pedagógico, da participação ativa dos
moradores e de possíveis dinâmicas de fomento a novas centralidades.

Dado o universo de 46 CEUs construídos em São Paulo, adota-se, como estratégia,
a discussão por meio de casos exemplares. O critério para a escolha dos casos

Por outro lado, o olhar da pesquisa sempre mais direcionado às questões territoriais,

foi o de trabalhar com os CEUs localizados em distritos extremamente carentes,

já que é um olhar pesquisador de arquiteto urbanista, busca a identificação do

quando da sua implantação, comparando a situação nesse momento e como se

CEU em seu contexto, considerando aspectos de sua dimensão territorial como

apresenta nos dias de hoje. Para tanto, optando-se por trabalhar justamente com

o acesso, raio de atendimento e infraestrutura urbana. E como não poderia deixar

casos localizados nos três distritos identificados em 2002 como aqueles de maior

de fazê-lo, observa o quadro social e urbano da época de sua implantação e atual,

índice de homicídios e diversas formas de violência urbana: Brasilândia, Cidade

comparativamente à média do município.

Tiradentes e Jardim Ângela.

Os dados referentes à Gestão CEU foram obtidos através de entrevistas com

Tais distritos foram estudados no âmbito do Programa Bairro Legal da então

seus gestores e usuários, além das visitas programadas. Os demais dados, com

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB. Considerar na

levantamentos de dados secundários são disponíveis em órgãos oficiais. Destaca-

presente pesquisa tais distritos permitiu a aplicação da metodologia proposta, já

se a importância das imagens como elementos descritivos do uso e dos diversos

que há importantes dados disponíveis relativos a esse período (base Censo 2000),

aspectos relatados ao longo da análise.

uma vez que para esses distritos foi desenvolvido amplo levantamento de dados
e uma metodologia para elaboração dos Planos de Ação Habitacional e Urbana para
áreas em situação de risco pela exclusão socioespacial e a violência. O Laboratório
de Habitação e Assentamentos Humanos da FAUUSP – LABHAB, desenvolveu a
proposta metodológica e o plano para o Jardim Ângela. As Assessorias Técnicas
GTA e USINA ficaram encarregadas dos distritos de Brasilândia e Cidade Tiradentes,
respectivamente.
O presente trabalho se propõe a avaliar a política sociourbana e territorial associada
à implantação dos CEUS, articulando os critérios e fundamentos acima expostos
(2.1 e 2.2) e aqueles contidos na metodologia para elaboração dos Planos de Ação
Habitacional e Urbana para áreas em situação de risco pela exclusão socioespacial
e a violência.
Os indicadores sociais, nos anos 2000, como o Índice de Desenvolvimento Humano
– IDH (figura 16), Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS (figura 17) e o
Mapa de Exclusão/Inclusão Social (figura 9, capítulo 1), evidenciam a disparidade
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entre as condições de vida da população que residia nos distritos centrais e no

Um dos principais problemas abordados pelos Planos de Ação Habitacional e

setor sudoeste e as da população que residia nos distritos periféricos, nos quais

Urbana foi a questão da violência urbana. As propostas estruturantes do Plano
FIGURA 16

se concentrava a maior parte da população (figura 18) e que eram marcados pela

estavam divididas em quatro categorias de programas, que abarcavam o conjunto

[fonte. LABHAB, 2003;

exclusão e carência generalizada, desde infraestrutura urbana básica, passando

dos problemas estruturais dos bairros: programas de melhoria e controle urbanos;

PMSP, SDTS, SP]
produção própria

por postos de empregos, até equipamentos públicos de educação, saúde e lazer

programas de moradia; programas de saneamento meio ambiente; e programas

Índice de
Desenvolvimento
Humano – IDH,
2000.

(LABHAB, 2003).

de transporte e acessibilidade. Os programas se complementavam e propunham
ações que se tornavam mais significativas na medida em que tratavam de diminuir

regição européia

A predominância do uso habitacional de baixo padrão, com poucas oportunidades

a precariedade urbana que favorece as condições de violência urbana no dia-a-dia.

região asiática

de trabalho, nos distritos periféricos, resulta em grandes e longos deslocamentos

região indiana
região africana

diários da população até os distritos mais centrais, nos quais se concentram as
oportunidades de emprego. Nesses distritos se observa os menores valores de

FIGURA 17

rendimento e maior risco de morte, segundo o Mapa de Exclusão/Inclusão Social

SMDU/Deinfo, SP]

Entre as propostas estavam a implantação de centros públicos de assistência técnica
à população, combinados com equipamentos de saúde e/ou educação, nos quais

[fonte. Fundação Seade;

a população poderia ter “acesso à assistência técnica para questões de melhoria

Índice Paulista de
Vulnerabilidade
Social – IPVS, 2000.

(parte do índice considera o homicídio de jovens entre 15 a 24 anos).

das condições de habitabilidade (redução de riscos, insalubridade), informações,
orientações e apoio sobre acesso a programas e políticas públicas” (LABHAB,
2003, p. 48). Além deles, propunham: melhorias urbanas que incentivassem a
consolidação dos centros comerciais já existentes; obras públicas, especialmente
em locais de isolamento dominados pelo crime organizado; a criação da zeladoria
urbana; a criação de espaço público livre, entre outros.
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FIGURA 18
[fonte. CEM/Cebrap]
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FIGURA 19
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Nos Planos de Ação Habitacional e Urbana, foram utilizados como indicadores de

FIGURA 21
[fonte. PMSP, Municípios
em Mapas, Série Temática
Índices Sociais; PUC/SP,
Inpe e Instituto Polis. Mapa
da Exclusão/Inclusão Social]

Tempo médio de
deslocamento por
qualquer motivo de
viagem, 2002.
FIGURA 22
[fonte. PMSP, Municípios
em Mapas, Série Temática
Índices Sociais; CEM/Cebrap.
Mapa da Vulnerabilidade
Social]

[21]

[22]

Proporção de
responsáveis com
rendimento de até
3 Salários Mínimos,
inclusive os sem
Rendimento, 2004.
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violência índices de homicídios produzidos pelo Programa de Aprimoramento
das Informações de Mortalidade - PRO-AIM, da Secretaria Municipal de Saúde –
PMSP, e pela Fundação SEADE. “Tais bases não permitem uma leitura completa da
violência, mas apenas das áreas de forte incidência de criminalidade, pelo aspecto
mais dramático, o do homicídio” (LABHAB, 2003, p. 41).
Evidentemente, não se trata aqui de dizer que apenas os homicídios
são indicadores de violência: essa questão sem dúvida nenhuma
engloba aspectos muito mais amplos de privação da cidadania,
relacionados à história da formação da sociedade brasileira.
Nesse sentido, a violência, em sua forma mais abrangente como
violência das classes dominantes sobre a população excluída,
violência policial muitas vezes discriminatória, violência do
trânsito, violência doméstica, violência da exclusão do mercado
de trabalho, violência da privação dos direitos mais básicos e
da qualidade de vida, está sem dúvida vinculada à situação
de extrema pobreza em que vive uma parcela considerável da
população do país. Tratar da exclusão social, em essência, é tratar
da violência de uma sociedade desigual e excludente. (LABHAB,
2003, p. 111)
Nesse cenário, de pobreza e violência, com altos índices de participação da

FIGURA 23
[fonte. PMSP, Municípios
em Mapas, Série Temática
Índices Sociais; PUC/SP,
Inpe, Instituto Polis. Mapa da
Exclusão/Inclusão Social]

Risco de Morte –
Homicídios na faixa

população jovem entre 15 -19 anos, o tráfico de drogas encontra condições
ideais para se estruturar, encontrando “inequivocamente um mercado de trabalho
informal com alto nível de remuneração para uma população jovem e quase sem
perspectivas profissionais” (LABHAB, 2003, p. 19).

etária de 15 a 24 anos/
Mortalidade geral na
faixa etária de 0 a 4
anos / Anos de vida
perdidos em relação à
idade potencial de 65
anos, 2002.

[fonte. PMSP, Municípios em
Mapas, Série Temática Índices

Índice
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Vulnerabilidade
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0
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de forma independente. No Plano de Ação da Cidade Tiradentes, por exemplo, foram
mapeados os homicídios e os “locais de medo” (figuras. 25 e 26). Curiosamente,
se concluiu que “as situações urbanas que causam medo e insegurança (lugares

FIGURA 24

Sociais;

Os diagnósticos de cada plano, apesar de terem mesma metodologia, foram feitos

12

18 km

escuros, vazios, com mato alto) nem sempre correspondem aos locais de maior
ocorrência de crimes” (USINA, 2003).
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Ângela, os CEUs Vila do Sol e Guarapiranga foram construídos durante a

FIGURA 25

segunda fase, ambos em 2008, e foram implantados em setores censitários com

[fonte. USINA, 2003]

vulnerabilidade muito alta (IPVS, 2000; figura 17), apresentando aspectos gerais

Mapa de Homicídios,
Cidade Tiradentes,
2003.

muito similares. Para a escolha do caso, optou-se então pelo CEU localizado mais
ao extremo – CEU Vila do Sol – já que os demais critérios eram muito similares.
Os casos escolhidos, finalmente, são CEU Paz, CEU Inácio Monteiro e CEU Vila do

FIGURA 26

[25]

[26]

[fonte. USINA, 2003]

Sol, localizados respectivamente nos distritos de Brasilândia, Cidade Tiradentes e

Mapa do Medo,
Cidade Tiradentes,
2003.

Jardim Ângela (figura 27).

FIGURA 27
[fonte.

SOUZA, 2010;

PEREZ,

2010;

PMSP,

SMDU, SP.]
produção própria

Optou-se aqui por trabalhar com os CEUs implantados nos três distritos definidos
para estudo dos Planos de Ação, possibilitando o diálogo com esses planos e

Localização dos
casos.

respectivos estudos desenvolvidos em 2003.
distritos que

Esse diálogo não se baseará na comparação de projetos e propostas, já que as

possuem ao menos
um ceu

propostas desenvolvidas nos Planos de Ação são muito mais abrangentes no
território do que as dos CEUs. A aproximação esperada com os Planos de Ação

distritos

Habitacional e Urbana será dada, na medida do possível, por meio da discussão

escolha dos casos

dos indicadores de violência e de vulnerabilidade urbana nos distritos estudados,

CEUs

no início do anos 2000 e no final dos anos 2000. Isso porque foram esses os

CEUs - casos

escolhidos para

indicadores utilizados nos Planos de Ação para se aproximar da discussão da

escolhidos

violência urbana, principal mote para sua realização.

CEUs localizados nos
distritos jardim

No distrito de Brasilândia foi construído apenas um CEU (CEU da Paz, em 2004),

Cidade
Tiradentes mas
ângela e

mas nos distritos de Cidade Tiradentes e Jardim Ângela foram construídos dois

que não serão

em cada. Em Cidade Tiradentes, o CEU Inácio Monteiro foi construído durante

estudo de caso

a primeira fase, em 2003 e o CEU Água Azul, na segunda, em 2007. Optou-se
pelo caso do CEU Inácio Monteiro por estar localizado no entorno de setores
censitários de vulnerabilidade muito alta (IPVS, 2000; figura 17), enquanto que
o CEU Água Azul apresentava entorno com vulnerabilidade média. No Jardim

0

6

12

18 km

3
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A partir da base dos setores censitários do Censo 2010, foi traçado um raio de

a política em prática:

2km a partir do CEU: foram considerados inseridos na área de influência os setores

observando casos

que continham metade ou mais de seu perímetro dentro do raio, sendo excluídos
aqueles com menos da metade. Esses setores incluídos no raio chamaremos de
“originais”.

FIGURA 28
[fonte. Dados Abertos
PMSP [DEINFO, SAD
69/96], IBGE Censo
2010]
produção própria

Este capítulo se divide em duas partes: a primeira, com a apresentação dos casos,
através de mapeamentos e dados básicos; e a segunda, com a apresentação e a
análise dos dados recolhidos a partir dos casos. Em ambas, as informações dos
casos são apresentadas em conjunto, possibilitando, além da apropriação de cada
caso, a comparação entre eles.

Exemplo de
seleção dos setores
censitários, inseridos
no raio de 2km (em
azul), a partir do CEU
Vila do Sol.
setores incluídos

(originais)

Escolheu-se, para a leitura do território, trabalhar com três escalas principais: a do
raio de influência do CEU, de 2km – dada a proposta original de atendimento do
equipamento; a do distrito – dada a disponibilidade de dados oficiais e possibilidade

setores
descartados
raio

2km

sem escala

A base georreferenciada de loteamentos irregulares e favelas, produzida e
disponibilizada pelo Centro de Estudos da Metrópole, em parceria com a Secretaria
de Habitação do Município de São Paulo – SEHAB, foi sobreposta aos setores
originais. Nessa sobreposição, alguns loteamentos e favelas ultrapassaram o
perímetro dos setores censitários originais. Foi feita, então, uma ponderação, para
que os dados do CEM pudessem ser minimamente comparáveis com os dados do
Censo 2010:

de diálogo com os Planos de Ação Habitacional e Urbana; e a do Município, já que
a discussão da dimensão territorial da periferia deve estar sempre atrelada ao

[1] se o loteamento ou favela possuísse mais da metade de sua área

contexto geral da cidade.

coincidindo com os setores censitários originais, este seria considerado
em sua totalidade. Os setores censitários em que o loteamento ou favela

Os mapas e gráficos contidos nos Cadernos das Subprefeituras, produzidos em

estivessem inseridos, e que até então não faziam parte do raio, seriam

2016 pela SMDU, para discussão do Planos Regionais, já estavam agregados e

também incorporados;

assim o foram utilizados nesse capítulo.
[2] quando mais da metade do loteamento ou favela não coincidisse com os
Pretendendo aproximar os dados disponíveis da realidade, para a escala do raio

setores originais, somente a parte que coincidisse com os setores originais

optou-se por trabalhar com os setores censitários do IBGE (a princípio com os

entraria nos cálculos.

setores do Censo 2010, e posteriormente, a fim de comparar dados na parte II, com
os setores do Censo 2000) e com a base de loteamentos irregulares e favelas CEM/
SEHAB 2010. Para isso, algumas etapas foram necessárias:
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FIGURA 29
[fonte. Dados Abertos

bem na borda do distrito de Cidade Tiradentes e seu raio de 2km ultrapassa para
esses outros dois distritos.

PMSP [DEINFO, SAD
69/96], IBGE Censo
2010, CEM/SEHAB
2010]
produção própria

Exemplo de adição de
setores censitários.
setores originais
setores

Para os raios em Cidade Tiradentes e Brasilândia, houve incorporação de setores.
Para Jardim Ângela, o loteamento que ultrapassava o raio tinha mais da metade

adicionados
favela

E ainda, os perímetros dos setores censitários de 2000 e 2010 nem sempre são
compatíveis e por isso alguma discrepância no desenho dos perímetros é esperada.
Buscou-se ao máximo sua sobreposição possibilitando a comparação de dados.
Os dados secundários referentes a cada raio foram coletados nos levantamentos
realizados pela Prefeitura de São Paulo, por meio da plataforma GeoSampa (Dados
Abertos), que disponibiliza a informação georreferenciada. Foram utilizados ainda
dados da SPTRANS, do IBGE (Censos 2000 e 2010) e da Pesquisa Origem e Destino

sem escala

de sua área e da população não coincidentes com os setores censitários originais.

do Metro de São Paulo (1997 e 2007). Além da base dos setores censitários 2010,
também foram utilizadas bases de imagem aérea do Google Earth Pro (Série

Assim, para o raio do Jardim Ângela, fez-se a seguinte ponderação: os dados

Histórica e Atual) e base topográfica do próprio GeoSampa. Para a produção dos

disponíveis nos setores cinzas claros foram subtraídos dos dados disponíveis

mapas foi utilizado o software gratuito QuantumGIS.

para esse loteamento e se considerou apenas a parte do loteamento que de fato
coincide com os setores originais (em marrom escuro, na figura 30).

Foram entrevistados:
Gestores dos três CEUs em estudo: Anatalia Almeida Cesar Pena (CEU Paz);
FIGURA 30
[fonte. Dados Abertos PMSP
[DEINFO, SAD 69/96], IBGE

Vera Maria Ângelo (CEU Vila do Sol) e Raimundo Gilson Rodrigues Gomes (CEU
Inácio Monteiro).

Censo 2010, CEM/SEHAB
2010]

produção própria

Exemplo de
ponderação de
setores censitários
setores originais

participante do Conselho Gestor e funcionária do CEU Inácio Monteiro: Maria
Marli Palhares Paulo.
ex-participante do Conselho Gestor CEU Vila do Sol e moradora: Ediane
Santana de Lima.

setores
considerados para
exclusão
loteamento

Portanto, mais importante que os números absolutos das informações disponíveis
para loteamentos e favelas, são as porcentagens aproximadas calculadas a partir
da base CEM/SEHAB 2010 em comparação com os dados do CENSO 2010.
Para o raio de Cidade Tiradentes ainda foram considerados além do distrito
homólogo, os distritos de José Bonifácio e Guaianases. O CEU Inácio Monteiro fica

irregular (com
menos da metade da
área no raio)

sem escala

quatro moradores e usuários do CEU Vila do Sol: Valdinei Pereira, Isabele
Cardoso, Ebiliane Lima e Alaf Gabriel de Souza Almeida.
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3.1 Localização e contexto das unidades
Os casos serão apresentados em conjunto, facilitando a leitura integrada dos
territórios e evidenciando similaridades entre eles e possíveis contradições. Os
CEUS escolhidos como casos estão nos extremos do munícipio de São Paulo:
Brasilândia, zona Noroeste; Cidade Tiradentes, zona Leste; e Jardim Ângela, zona
Sul.
O Distrito de Brasilândia tem cerca de metade de seu território inserido em Área de
Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM Bacia do Alto Juquery), boa parte
dela ocupada pela Serra da Cantareira (figura 31). Já o distrito de Jardim Ângela tem
a maior parte de seu território inserido na APRM da Bacia da Guarapiranga (figura
35). Nos dois distritos, os assentamentos vão rareando conforme se aproximam
dos limites do município.
Além do distrito de Cidade Tiradentes, o raio de influência de 2km, traçado a partir
do CEU Inácio Monteiro, “invade” outros dois distritos – José Bonifácio, à leste, e
Guaianases, à Norte –, já que o CEU está localizado em uma de suas extremidades.
Serão considerados também dados desses dois distritos.
Todos os distritos apresentam, em geral, altas densidades demográficas, variando
a partir de 400 hab/ha. Porém, nos distritos de José Bonifácio, Guaianases e Jardim
Ângela, as áreas do raio de influência do CEU apresentam densidades menores e
vazios urbanos.
Segundo dados divulgados pela SMDU, a inadequação domiciliar ainda é alta
nesses distritos, variando de 9% em José Bonifácio até 19,8% em Brasilândia
(gráficos. 01, 04 e 07). A inadequação é calculada de acordo com critério proposto
pela Fundação João Pinheiro, por meio do qual considera-se excessivamente
adensados os domicílios com mais de 3 moradores por dormitório.
Os distritos de Brasilândia e Jardim Ângela apresentam maior porcentagem de
domicílios em favelas (gráficos. 02 e 08) assim como de domicílios não conectados
à rede de esgoto (gráficos. 03 e 09). A falta de conexão de esgoto também é
significativa em Guaianases (gráfico. 06).
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[1]

GRÁFICOS 1, 2 e 3
[fonte. DATASUB, Cadernos
das Subprefeituras, Freguesia
do Ó]

[1] Condição de
inadequação
domiciliar (Percentual
de domicílios com mais
de 3 moradores por
dormitório)

[2] Participação de
domicílios em favelas
(Participação dos
domicílios sobre o total de
domicílios do território)

[2]

[3] Proporção
de domicílios não
conectados à rede geral
de água e esgoto.

[3]

FIGURA 31
[fonte. DATASUB, Cadernos
das Subprefeituras,

FIGURA 32

Freguesia do Ó]

[fonte. Dados Abertos PMSP
[DEINFO, SAD 69/96],

Densidade demográfica,

Ministério do Meio Ambiente,

vulnerabilidade social

CEM/SEHAB 2010]

e população.

produção própria

Distrito

Brasilândia.
Distrito Brasilândia.
Informações Gerais.
CEU paz
influência

CEU 2km

apmr alto juquery
distrito brasilândia
favelas
loteamentos
irregulares

0

0,5

1

2km

parques municipais
parque estadual da
cantareira
edificação

0

500

1000

1500 m
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GRÁFICOS 4, 5 e 6

[4]

[fonte. DATASUB, Cadernos
das Subprefeituras, Cidade
Tiradentes, Itaquera e
Guaianases]

[4] Condição de
inadequação domiciliar
(Percentual de domicílios
com mais de 3 moradores
por dormitório)

[5] Participação de
domicílios em favelas
(Participação dos
domicílios sobre o total de
domicílios do território)

[6] Proporção
de domicílios não
conectados à rede geral
de água e esgoto.

[5]
[6]

FIGURA 34
FIGURA 33

[fonte. Dados Abertos PMSP

[fonte. DATASUB, Cadernos

[DEINFO, SAD 69/96], CEM/

das Subprefeituras, Cidade

SEHAB 2010]

Tiradentes, Itaquera e

produção própria

Guaianases ]

Densidade demográfica,
vulnerabilidade social
e população.

Distritos
Cidade Tiradentes,
Itaquera e Guaianases.

Distritos Cidade
Tiradentes, Guaianases
e José Bonifácio.
Informações Gerais.
CEU inácio monteiro
influência CEU 2km
apmr alto tietê
distrito cidade
tiradentes
distritos guaianases
e josé bonifácio
favelas

0

0,5

1

loteamentos

2km

irregulares
parques municipais
edificação

0

500

1000

1500 m
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[7]

GRÁFICOS 7, 8 e 9
[fonte. DATASUB, Cadernos
das Subprefeituras, M’boi
Mirim

[7] Condição de
inadequação domiciliar
(Percentual de domicílios
com mais de 3 moradores
por dormitório)

[8] Participação de
domicílios em favelas
(Participação dos
domicílios sobre o total de
domicílios do território)

[9] Proporção

[8]

de domicílios não
conectados à rede geral
de água e esgoto.

[9]

FIGURA 35
[fonte. DATASUB, Cadernos
das Subprefeituras, M’boi
Mirim]

FIGURA 36
Densidade demográfica,

[fonte. Dados Abertos PMSP

vulnerabilidade social

[DEINFO, SAD 69/96],

e população.

Ministério do Meio Ambiente,

Distrito
Jardim Ângela.

CEM/SEHAB 2010]

produção própria

Distrito Jardim Ângela.
Informações Gerais.
CEU vila do sol
influência CEU 2km
apmr guarapiranga
0

0,5

1

represa guarapiranga

2km

distrito jardim ângela
favelas
loteamentos
irregulares
parques municipais
parque estadual
guarapiranga
edificação
0

500

1000

1500 m
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Na escala do raio de influência dos CEUs, foram definidos os setores censitários

FIGURAS 40 a 44

considerados, conforme metodologia descrita no início deste capítulo. As figuras

[fonte. Dados Abertos PMSP [DEINFO,
SAD 69/96], IBGE Censo 2010, CEM/

37 a 47, ilustram o roteiro da escolha.

SEHAB 2010]

produção própria

[37]
FIGURAS 37, 38 e 39

[40] [43] CEU paz
[41] [44] CEU inácio monteiro
[42] CEU vila do sol

[fonte. Dados Abertos PMSP
[DEINFO, SAD 69/96], IBGE

CEU

Censo 2010]

influência

produção própria

apmr alto juquery

CEU 2km

represa guarapiranga

[37] CEU paz
[38] CEU inácio monteiro

0

0,5

1

2km

[39] CEU vila do sol

Setores Censitários
originais (2010) do
raio de influência
(2 km) do CEU.

Loteamentos Irregulares e
favelas ultrapassando os
setores censitários originais.

setores censitários originais
favelas
loteamentos irregulares

CEU
influência

CEU 2km

apmr alto juquery
represa
guarapiranga
setores censitários
originais

0

0,5

1

2km
[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[38]

Setores Censitários Considerados.
Definição dos Setores Censitários
adicionados (2010) ao raio de
influência (2 km) dos CEUs Paz e
Inácio Monteiro.
setores censitários originais
setores censitários
adicionados

[39]
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No caso do raio CEU Vila do Sol, não foi necessário adicionar nenhum setor. O

FIGURA 48

loteamento que poderia entrar nesse critério tem mais da metade de sua área não

[fonte. Dados Abertos PMSP

coincidindo com os setores censitários originais. Optou-se por considerar apenas

[DEINFO, SAD 69/96],

o perímetro que coincide com os setores originais, em marrom mais escuro,

CEM/SEHAB 2010]

Ministério do Meio Ambiente,

produção própria

excluindo os dados referentes ao perímetro marrom mais claro (figura. 46). Para

Loteamentos
irregulares e favelas
no raio de influência
(2km) do CEU Paz.

isso, considerando que os setores em cinza claro seriam a correspondência de
dados para o restante do loteamento, fez-se a seguinte subtração:

CEU paz

Dados IBGE
Censo 2010
[Setores Censitários
cinza claro]

-

Dados CEM/SEHAB 2010
[Loteamento irregular]

=

CEU 2km

influência

Dados utilizados

aprm alto juquery
setores censitários

[Loteamento irregular
considerado]

considerados
edificação
parque do canivete
parque estadual da

FIGURAS 45 e 46

cantareira

[fonte. Dados Abertos PMSP

favelas

[DEINFO, SAD 69/96], IBGE

loteamento

Censo 2010, CEM/SEHAB

irregular

2010]]

produção própria

Setores Censitários
Considerados e
setores utilizados
para ponderação ao
raio de influência (2
km) do CEU Vila do
Sol.

0

0,25

0,5

1 km

FIGURA 49
[fonte. acervo CEU Paz, rede

[45]

[46] Loteamento
com mais de
50% de sua área
ultrapassando os
Setores censitários
originais.

[46]

FIGURA 47
[fonte. Dados Abertos PMSP

CEU vila do sol
influência CEU 2km

[DEINFO, SAD 69/96], IBGE

represa

Censo 2010, CEM/SEHAB

guarapiranga

2010]]

setores censitários

produção própria

originais
setores censitários

[47]

Loteamento
considerado para os
Setores censitários
originais do raio de
influência (2 km) do
CEU Vila do Sol.

[exclusão de dados]
loteamento
irregular

0

0,5

1

2km

social]

Entorno CEU Paz
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FIGURA 50

FIGURA 52

[fonte. Dados Abertos PMSP

[fonte. Dados Abertos PMSP

[DEINFO, SAD 69/96], IBGE

[DEINFO, SAD 69/96],

Censo

Ministério do Meio Ambiente,

2010,

CEM/SEHAB

2010]

CEM/SEHAB 2010]

produção própria

produção própria

Loteamentos
irregulares e favelas
no raio de influência
(2km) do CEU Inácio
Monteiro.

Loteamentos
irregulares e favelas
no raio de influência
(2km) do CEU Vila do
Sol.

CEU inácio monteiro
influência CEU 2km

CEU vila do sol
influência CEU 2km

setores censitários

setores censitários

considerados

considerados

edificação

edificação

parque do rodeio

parque estadual

favelas

guarapiranga

loteamento

represa guarapiranga

irregular

favelas
loteamento
irregular

0

0,25

0,5

1 km

0

0,25

0,5

FIGURA 51

FIGURA 53

[fonte. acervo próprio]

[fonte. acervo próprio]

Entorno CEU Inácio
Monteiro

Entorno CEU Vila
do Sol

1 km
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Para os setores considerados em cada raio de influência, serão utilizados dados

TABELA 2

do Censo 2010 no que diz respeito às características gerais da população e do

[fonte. IBGE Censo

entorno em que vivem, e do CEM/SEHAB 2010, em relação especificamente aos

2010 (raio 2km), CEM/

loteamentos irregulares e favelas.

irregulares e favelas)]

O raio do CEU Paz é o mais populoso, chegando a apresentar quase 2,5 vezes mais

Dados de População
e Renda. Setores
Censitários
Considerados.

SEHAB 2010 (loteamentos

produção própria

pessoas residentes do que o do CEU Vila do Sol. Nesses dois raios, as proporções
de moradores de loteamentos irregulares e favelas são próximas: 37,8% (Paz) e
43,9% (Vila do Sol) da população reside em loteamentos irregulares; 24, 4% (Paz)
e 20,4% (Vila do Sol) reside em favelas (tabela. 2 e figuras. 48 e 52). Já o raio do
CEU Inácio Monteiro, com 158.613 pessoas residentes, apresenta maioria (73,3%)
morando em loteamentos irregulares e apenas 5,1% em favelas (tabela. 2 e figura.
50). Em todos os raios, as porcentagens de domicílios com rendimento nominal
mensal domiciliar per capita de até 3 salários mínimos7 são altas, ultrapassando
os 90% e chegando a 99,4% do raio do CEU Inácio Monteiro. No município de São
Paulo, 77,7% dos domicílios tem renda até 3 salários mínimos. A porcentagem de
famílias cujo responsáveis são mulheres é significativa em todos raios, em torno
de 45%, caindo para aproximadamente 26%, no Município (tabela. 2).

FIGURA 54
[fonte. Dados Abertos PMSP
[DEINFO, SAD 69/96], IBGE
Censo

2010,

CEM/SEHAB

2010]

produção própria

Favelas e Loteamentos
irregulares. Município
de São Paulo.
CEU
influência

CEU 2km

distritos sp
favelas
loteamento
irregular

0

7

O salário mínimo em 2010 era de R$510,00 (Portal Brasil, Evolução do Salário Mínimo).

6

12

18 km
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CEU PAZ .

brasilândia

gestora_ anatália slmeida cesar pena
endereço_ rua daniel cerri, 1549
bairro_ jardim paraná
diretoria regional de educação_freguesia/brasilândia
inaugurado em 15/05/2004
unidades escolares

CEI paz
EMEI paz
EMEF teotônio vilela sen
infraestrutura
teatro cazuza com 450 lugares
biblioteca augusto dos anjos

3 piscinas
1 quadra coberta
1 sala de ginástica
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CEU INÁCIO MONTEIRO .

CIDADE TIRADENTES

gestor_ raimundo gilson rodrigues gomes
endereço_ rua barão barroso do amazonas, s/nº
bairro: cohab inácio monteiro
diretoria regional de educação_ guaianases

Inaugurado em 21/11/2003
unidades escolares

CEU CEI josely maria cardoso bento
CEU EMEI inácio monteiro
CEU EMEF inácio monteiro
ETEC de itaquera
infraestrutura
teatro cassia eller com 450 lugares
biblioteca adelaide de castro alves guimarães
telecentro

3 piscinas, 1 quadra coberta, 1 quadra descoberta, 1 pista de
skate, 1 academia, 1 sala de ginástica, 1 sala de dança
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CEU VILA DO SOL .

JARDIM ÂNGELA

gestora_ anatália slmeida cesar pena
gestora_ vera maria ângelo
endereço_ avenida do funcionários públicos, 369
bairro_ vila do sol
diretoria regional de educação_ campo

Limpo

Inaugurado 31/05/2008
unidades escolares

CEU CEI vila do sol
CEU EMEI vila do sol
CEU EMEF vila do sol
ETEC da zona sul
infraestrutura
teatro

CEU vila do sol com 184 lugares
CEU vila do sol

biblioteca

telecentro

3 piscinas, 1 quadra coberta, 1 quadra descoberta, 1 campo de
areia, 1 sala de ginástica, 2 salas multiuso, 1 pista de cooper e
sala de jogos.
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3.2 Condições de funcionamento

FIGURAS 64, 65 e 66
[fonte. GeoSampa (base
topográfica), Dados Abertos

3.2.1 Acesso ao CEU

[64] CEU paz

PMSP [DEINFO, SAD
69/96]

produção própria

O CEU Paz foi construído em um platô, aos pés da Serra da Cantareira e ao norte

Sistema Viário no raio de
influência (2km).

um dos principais motivos pelos quais a população tem dificuldade de chegar até

9032-10 - Jardim Damasceno/Terminal Cachoeirinha, que cruza o córrego à oeste

0,5

1

2km

córrego do bananal

ele. Além de ter que vencer o morro, para quem mora ao sul do Córrego do Bananal,

única maneira de chegar ao CEU Paz por transporte público é pela linha de ônibus

0

[66] CEU vila do sol

córrego itaquera

do Córrego do Bananal. A gestora Anatalia Pena acredita que essa localização seja

existem apenas duas travessias possíveis (indicadas em vermelho na figura. 61). A

[65] CEU inácio monteiro

FIGURAS 61, 62 e 63
[fonte. GeoSampa (base
topográfica), Dados Abertos
PMSP [DEINFO, SAD
69/96]

(figura. 66). Essa linha percorre boa parte do bairro vizinho, Jardim Damasceno

produção própria

e foi implantada após a construção do CEU Paz8, já que o aumento do fluxo de

[61] CEU paz

[64]

[65]

[66]

[62] CEU inácio monteiro

pessoas demandou do poder público melhores formas de acesso.

[63] CEU vila do sol

O CEU Inácio Monteiro também foi implantado em um platô; mais suave do que o
do CEU Paz, o que facilita seu acesso de uma maneira geral. Apesar do Córrego
Itaquera cortar o raio do CEU Inácio Monteiro do sentido Norte-Sul, ele não se

Topografia, raio de
influência (2km).
Raio CEU Paz, Inácio
Monteiro e Vila do
Sol.

FIGURAS 67, 68 e 69
[67] CEU paz

[fonte. Dados Abertos PMSP
[DEINFO, SAD 69/96],
SPTRANS.]

Linhas de ônibus que
atendem o CEU e o entorno.

[68] CEU inácio monteiro

0

0,5

1

2km

[69] CEU vila do sol

produção própria

configura como uma barreira da mesma maneira que o córrego do bananal ao CEU
Paz, já que o sistema viário é melhor estruturado para essa travessia (figura. 65).

0

0,5

1

2km

córrego itaquera
córrego do bananal

[67]
[61]

[62]

[63]

[68]

CEU
influência

CEU 2km

linhas de ônibus

[atendem CEU]
linhas de ônibus

[entorno]
parques municipais
parques estaduais
represa

8

A informação foi dada pela própria gestora. Não existem dados abertos disponíveis na SPTRANS sobre o ano de
implantação de linhas de ônibus.

[69]

guarapiranga
setores censitários
originais

Cinco linhas de ônibus dão acesso ao CEU Inácio Monteiro, vindas tanto do
Norte quanto do Sul, e percorrem alguns dos bairros vizinhos. O CEU Vila do Sol,
implantado em um fundo de vale, não apresenta grandes dificuldades de acesso por
transporte público, sendo também atendido por cinco linhas de ônibus. No entanto,
essas linhas não atendem à maioria dos bairros vizinhos (tabela. 3 e figura. 69).
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CEU Paz
9032-10

Segundo a Portaria 4672/06, da Secretaria Municipal de Educação:

TABELA 3
[fonte. Dados Abertos

Jd. Damasceno/ Term. Cachoeirinha

Art. 74 - O CEU funcionará todos os dias, de segunda-feira a
sexta-feira, das 7h00 ás 22h00 e aos sábados e domingos das
8h00 às 20h00.

PMSP [DEINFO, SAD
69/96], SPTRANS]

CEU Inácio Monteiro

produção própria

3751-10

COHAB Prestes Maia/ Metrô Itaquera

3025-10

Jd. Wilma Flor/ Est. Guaianases - CPTM

312N-10

Term. Cid. Tiradentes/ São Miguel Paulista

4003-10

Et. Itaquera/ Prestes Maia

N441-11

Term. Cid. Tiradentes/ Vila Yolanda

Linhas de ônibus que
atendem os CEUs
Paz, Inácio Monteiro
e Vila do Sol.

§ 1º - Nas Unidades Educacionais que mantêm o atendimento à
Educação de Jovens e Adultos - EJA, será estabelecido o horário
das 19h00 às 23h00.
§ 2º - Aos sábados, domingos, feriados, períodos de férias e
recessos escolares os usuários e visitantes poderão usufruir mais
amplamente dos Equipamentos e Espaços para atividades
culturais, esportivas e de lazer, nos horários pré-estabelecidos

CEU Vila do Sol
7005-10

Jd. Vera Cruz/ Jd. Ângela

7005-51

Jd. Vera Cruz/ Metrô Capão Redondo

7006-10

Jd. Horizonte Azul/ Jd. Ângela

7006-51

Jd. Horizonte Azul/ Metrô Capão Redondo

N736-11

Term. Jd. Angela/ Jd. Horizonte Azul

pelos órgãos da Gestão ou pelos respectivos responsáveis por
eles.
Os CEUs Paz, Inácio Monteiro e Vila do Sol tem horários de funcionamento muito
similares, inclusive nos espaços com horários próprios, como as piscinas, as
quadras poliestportivas, a biblioteca e o telecentro (tabela. 4). A entrada não é

A distribuição de linhas de ônibus pelo raio do CEU Inácio Monteiro é mais

controlada, mas as portarias têm vigilância. O CEU Vila do Sol possui uma segunda

homogênea, quando comparada com a dos outros dois. Essa desigualdade na

entrada, um portãozinho, que se encontra sem vigilância e funciona das 7h até às

distribuição do transporte público possível (já que não há acesso por metrô ou

19h. Essa segunda entrada foi proposta do Conselho Gestor e visava a atender as

trem), principalmente nos raios dos CEUs Paz e Vila do Sol, evidencia a menor

pessoas que moram “nas costas” do CEU (figura. 71). Durante visita ao CEU Vila do

capacidade de acesso aos CEUS pelos moradores da maioria dos bairros inseridos

Sol, essa entrada foi bastante utilizada.

nos raios de 2km. No entanto, nas entrevistas realizadas com moradores dos
bairros Jardim Horizonte Azul, Jardim Vera Cruz e Chácara Bandeirantes, eles

Paz

Inácio Monteiro

Vila do Sol

segunda - sexta

7h - 22h

7h - 22h

8h - 22h

sábado e domingo

8h - 20h

8h - 20h

8h - 20h

segunda - sexta

8h30 - 21h30

8h - 20h

8h- 21h

sábado e domingo

8h30 - 16h30

9h-17h
[fecha domingo]

8h-16h30

Telecentro

segunda - sexta

9h -18h

9h - 18h

9h - 18h

Piscina
[uso livre]

terça - sexta

não abre

sábado e domingo

10h - 17h

segunda - sexta

8h30 - 16h

8h - 22h

sábado e domingo

9h- 15h

8h- 22h

contam que fazem o trajeto até o CEU a pé, com relativa facilidade.
TABELA 4
FIGURA 70

[fonte. Gestão CEU]

[fonte. Google Earth Pro;

produção própria

Entrevistas moradores]
chácara bandeirantes

produção própria

Bairros dos
moradores que
acessam o CEU Vila
do Sol a pé. Raio
CEU Vila do Sol.

jardim vera cruz

jardim horizonte azul

0

0,5

1

2km

Horários de
funcionamento dos
CEUs Paz, Inácio
Monteiro e Vila do
Sol.

CEU [geral]

Biblioteca

Quadras

9h - 17h

17h - 19h30
9h - 18h
não informado
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Brasilândia; CEU Inácio Monteiro, DRE Guaianases; e CEU Vila do Sol, DRE Campo

FIGURA 71

Limpo.

[fonte. Google Earth Pro]
2º portão

portaria principal

produção própria

Além da programação oficial, atividades livres são permitidas nos CEUs desde

Esquema de acesso
ao CEU Vila do Sol,
viário principal.
Portaria principal e
segundo portão.

que sejam reservadas anteriormente e seus espaços não estejam reservados para
outros fins. Os espaços de uso múltiplo permitem o desenvolvimento de atividades
diferentes em um mesmo espaço, desde que não ao mesmo tempo.

sem escala

FIGURA 72
[fonte. SME, Gestão CEU]
produção própria

3.2.2 Atividades Praticadas

3.2.2.1 Programação CEU

Diagrama
Programação CEUs.
Atividades esportivas
e recreativas. CEUs
Paz, Inácio Monteiro
e Vila do Sol.
sem escala

A programação dos CEUs é dinâmica e pode sofrer alterações semestrais. Aqui foi
considerada a programação disponibilizada no site da SME (de outubro de 2016
até fevereiro de 2017) e nos murais dos próprios CEUs, no mesmo intervalo. As
atividades esportivas e recreativas disponíveis são diversas (figura. 72). Algumas
delas, estavam presentes em somente um dos casos: hip hop, bladmilton, tênis
de mesa, xadrez, crossfit, ginástica funcional, ginástica localizada, capoeira e jiu
jitsu, no CEU Paz; jazz, zumba, jogos e brincadeiras infantis, ginástica rítmica,
musculação e tai chichuan, no CEU Inácio Monteiro; e dança do ventre, futebol de
campo, ginástica postural e taekowondo, no CEU Vila do Sol.
Essa variação na programação acontece por dois motivos: [1] as atividades
necessitam de espaço específico para acontecer, como é o caso do futebol de
campo que só está presente na programação do CEU Vila do Sol já que é o único
dos três que possui um campo de areia; e/ou [2] os contratos com os profissionais
responsáveis por cada atividade são feitos de forma independente por cada
Diretoria Regional de Ensino (DRE), gerando programação diferente nos CEUs.
Cada caso aqui em estudo pertence a uma DRE diferente: CEU PAZ, DRE Freguesia/
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FIGURA 73

FIGURA 76

[fonte. acervo CEU Paz

[fonte. acervo CEU Vila do

(página rede social)]

Sol (página rede social)]

Aula de Badminton,
2013. CEU Paz.

Recreação na piscina,
2015. CEU Vila do
Sol.

FIGURA 77
FIGURA 74

[fonte. acervo CEU Inácio

[fonte. acervo CEU Vila do

Monteiro e Você (página

Sol (página rede social)]

rede social)]

Aula de Balé, 2016.
CEU Vila do Sol.

Campeonato de
Natação, 2014. CEU
Inácio Monteiro.

FIGURA 78
[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

FIGURA 75
[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

Recreação na piscina,
2013. CEU Paz.

Aula de Capoeira,
2015. CEU Paz.
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FIGURA 79

FIGURA 81

[fonte. acervo CEU Paz

[fonte. acervo CEU Paz

(página rede social)]

(página rede social)]

Aula de Basquete,
2015. CEU Paz.

Campeonato de
Futsal, 2013. CEU
Paz.

FIGURA 82
[fonte. acervo CEU Vila do
Sol (página rede social)]

Futebol de campo,
2014. CEU Vila do
Sol.

FIGURA 83
[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página

FIGURA 80

rede social)]

[fonte. Giulia Patitucci]

Aula de Judô, 2017.
CEU Vila do Sol.

Campeonato
Interclasses Futsal,
2014. CEU Inácio
Monteiro.
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FIGURA 84

FIGURA 88

[fonte. Giulia Patitucci]

[fonte. acervo CEU Vila do
Sol (página rede social)]

Crianças brincando
no parquinho. 2017.
CEU Vila do Sol.

Aula de alongamento,
2016. CEU Vila do
Sol.

FIGURA 85
[fonte. acervo CEU Paz

FIGURA 89

(página rede social)]

[fonte. acervo CEU Vila do
Sol (página rede social)]

Aula de ginástica,
2013. CEU Paz.
Aula de alongamento,
2015. CEU Vila do
Sol.

FIGURA 86
[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página
rede social)]

Aula de ginástica,
2014. CEU Inácio
Monteiro.
FIGURA 90
[fonte. acervo CEU Vila do
Sol (página rede social)]

FIGURA 87
[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página
rede social)]

Aula de musculação,
2014. CEU Inácio
Monteiro.

Aula de ginástica
postural, 2016. CEU
Vila do Sol.
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FIGURA 91

FIGURA 94

[fonte. acervo CEU Paz

[fonte. acervo CEU Vila do

(página rede social)]

Sol (página rede social)]

Aula de
Hidroginástica, 2013.
CEU Paz.

Aula de dança, 2013.
CEU Vila do Sol.

FIGURA 95
FIGURA 92

[fonte. acervo CEU Inácio

[fonte. acervo CEU Vila do

Monteiro e Você (página

Sol (página rede social)]

rede social)]

Aula de
hidroginástica, 2016.
CEU Vila do Sol.

Aula dança pra
idosos, 2016. CEU
Inácio Monteiro.

FIGURA 93

FIGURA 96

[fonte. acervo CEU Paz

[fonte. acervo CEU Inácio

(página rede social)]

Monteiro e Você (página
rede social)]

Ensaio de Hip Hop,
2015. CEU Paz.

Caminhada pelo
bairro, 2015. CEU
Inácio Monteiro.
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O CEU Inácio Monteiro é o que tem as atividades destinadas para crianças, jovens e

FIGURA 97

adultos9 mais equilibradas (com 28%, 30% e 24%, respectivamente), enquanto que

[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

os CEUs Paz e Vila do Sol têm a maioria de sua programação voltada para crianças

Aula de Xadrez, 2016.
CEU Paz.

(gráficos. 10 e 12). A programação destinada especificamente para idosos tem
menor ocorrência no CEU Vila do Sol, com apenas 4%.

GRÁFICO 10
[fonte. SME, Gestão CEU]

37%

produção própria

FIGURA 98
[fonte. SME, Gestão CEU]

Porcentagem da
programação CEUs
distribuída por faixa
etária. CEUs Paz,
Inácio Monteiro e Vila
do Sol.

30%

14%

12%

8%

28% 30%
24%
15%

[Paz]

produção própria

3%

Diagrama
Programação CEUs.
Faixa etária. CEUs
Paz, Inácio Monteiro
e Vila do Sol.

43%
[Inácio Monteiro]

27%

23%

sem escala

4%

4%

[Vila do Sol]

9

São consideradas crianças os usuários com idades até 15 anos; jovens, de 15 a 24 anos; adultos, de 24 até 60 anos;
idosos, 60 anos ou mais. Quando indicada livre, a programação atende a toda e qualquer faixa etária.
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Em relação à distribuição da programação ao longo do dia, os CEUs Paz e Vila do

FIGURA 100

Sol concentram suas atividades na parte da manhã e da tarde, sendo o período

[fonte. SME, Gestão CEU]

noturno o menos atendido (com 10% e 7% das atividades, respectivamente).

produção própria

No CEU Inácio Monteiro a distribuição das atividades pelos períodos da tarde e

Diagrama
Programação
CEUs. Frequência
[períodos]. CEUs Paz,
Inácio Monteiro e Vila
do Sol.

noite é igual (gráfico. 11), mas ainda há prevalência do período da manhã (51%).
Nos três casos, as atividades acontecem predominantemente durante a semana
(gráfico. 12). A exceção é a recreação livre na piscina, aberta ao público aos finais
de semana, e com prioridade de uso durante a semana para as aulas de natação e

sem escala

hidroginástica. A piscina maior do CEU Inácio Monteiro, localizada em um aterro,
está atualmente interditada pela Defesa Civil devido a um recalque na estrutura da
borda (figura. 99).

FIGURA 99
[fonte. acervo próprio]

Piscina interditada,
CEU Inácio Monteiro.

GRÁFICO 11
[fonte. SME, Gestão CEU]
produção própria

52%

51%

49%

40%

42%

Porcentagem da
programação dos
CEUs distribuída por
períodos. CEUs Paz,
Inácio Monteiro e Vila
do Sol.

24%

24%

10%

[Paz]

7%

[Inácio Monteiro]

[Vila do Sol]
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FIGURA 101
[fonte. SME, Gestão CEU]
produção própria

Diagrama
Programação dos
CEUs. Frequência
[dias da semana].
CEUs Paz, Inácio
Monteiro e Vila do
Sol

Os moradores entrevistados que frequentam o CEU Vila do Sol têm idade entre 22
e 27 anos. Valdinei Pereira, morador do bairro Chácara Bandeirantes, frequenta a
quadra poliesportiva para jogar frisbee, aos finais de semana. Antes do CEU, ele
frequentava a quadra de uma escola pública do bairro. Para as moradoras Isabele
Cardoso, Ebiliane Lima e Ediane Lima, a programação poderia ser mais variada,
tanto em atividades quanto na faixa etária que atendem, evitando a redução das
atividades esportivas, por exemplo, ao futebol. Atividades específicas para o público
da terceira idade e maior disponibilidade de atividades e cursos voltados para os

sem escala

jovens são apontadas por Ediane como uma necessidade, já que as oportunidades
frequentemente são escassas em contextos periféricos. Alaf Almeida, morador
do Jardim Vera Cruz, diz que ao longo dos anos as atividades oferecidas no CEU
Vila do Sol foram diminuindo, mas que foi no espaço do CEU que teve a primeira
oportunidade de participar de aulas de dança.
Para o gestor Raimundo Gilson Gomes, do CEU Inácio Monteiro, o uso do CEU é
diverso porque reflete a heterogeneidade da comunidade do entorno. No entanto,
para ele, a apropriação do CEU pelos moradores não foi alcançada como prevista
em seu projeto, já que a concepção de escola, culturalmente impregnada nos
educadores pela estrutura de ensino, tem dificuldade em atender, em seus espaços,
um público além dos alunos. Gilson salienta que a gestão do CEU ainda não é
integrada como deveria e funciona mais das partes para o todo, do que do todo
para as partes. Ele atribui essa deficiência à ligação maior que o projeto ainda

89%

85%

GRÁFICO 12
[fonte. SME, Gestão CEU]

73%

concepção.

produção própria

Porcentagem da programação dos CEUs
distribuída por dias
da semana. CEUs
Paz, Inácio Monteiro
e Vila do Sol.

27%

Os CEUs oferecem, desde março de 2016, programação de cinema, através do
Circuito SPCine, programa da Prefeitura de São Paulo que visa a ampliar a oferta de
salas de cinema no município, especialmente nas regiões pouco ou não atendidas.
São exibidos, por mês, gratuitamente, quatro filmes que estão em cartaz nas demais
salas da cidade. A concentração de salas de cinema em distritos mais centrais

15%

11%

[Paz]

tem com o viés político do que com o viés educacional, como era previsto em sua

[Inácio Monteiro]

do município (figura. 102) e os altos preços de ingressos nas salas comerciais
ressaltam a importância dessa iniciativa.

[Vila do Sol]
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Inácio Monteiro, o Centro Universitário São Camilo é responsável pelo curso de

FIGURA 102

Licenciatura em Pedagogia e no CEU Vila do Sol, a UNIFESP oferta a especialização

[fonte. Dados Abertos
PMSP [DEINFO, SAD

em Políticas de Promoção de Igualdade Racial na Escola e a UFABC, o curso de

69/96], Circuito SPCine]

Educação em Direitos Humanos. Ainda não existem cursos abertos no CEU Paz,

produção própria

sendo previstos editais para 2017 (tabela. 5).

Salas de cinemas,
Município de São
Paulo.
CEU
CEU com SPCine

TABELA 5

sala de cinema

[fonte. SME UniCEU,

represas

Circuito SPCine]

guarapiranga e

produção própria

Paz

Inácio Monteiro

billings
distritos sp

0

6

12

18 km

Destaques na
programação de
atividades nos CEUs
Paz, Inácio Monteiro
e Vila do Sol. UniCEU
e SPCine.

UniCEU

Circuito SPCine

O Circuito SPCine também acontece em outros equipamentos públicos, como
centros culturais e bibliotecas públicas. Em Cidade Tiradentes, o SPCine acontece
no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, localizado fora do raio do CEU
Inácio Monteiro (cerca de 3,5 km do CEU).

Cursos ainda não
defiidos, previstos
para 2017.

Sessões quartas,
quintas e domingos
[tarde e noite]

Licenciatura em
Pedagogia [Centro
Universitário São
Camilo

-

Vila do Sol
Especialização
em Políticas de
Promoção da
Igualdade Racial na
Escola [UNIFESP]
Educação em
Direitos Humanos
[UFABC]
Sessões quartas,
quintas e domingos
[tarde e noite]

Os CEUs ainda promovem shows musicais periodicamente e participam das
Viradas Cultural e Esportiva, que acontecem em São Paulo desde 2005 e 2007,
respectivamente. Promovem diversas oficinas abertas à comunidade, palestras,
encontros literários e apresentações de alunos. Destaca-se aqui o projeto Recreio

Desde junho de 2015, com o Decreto nº 56.178/2015, os CEUs passaram a sediar

nas Férias, que durante as férias de janeiro e julho promove atividades esportivas

os Polos de Apoio Presencial da UniCEU, que oferece cursos semipresenciais e

e culturais, específicas para crianças, alunos da rede municipal ou não, entre

gratuitos de graduação, tecnológico, especializações, aperfeiçoamento e mestrado

4 e 14 anos. A 32ª edição do Recreio nas Férias (janeiro de 2017) teve como

profissional. São oferecidos pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB-

tema “brincadeiras de rua”. Nos três CEUs aqui estudados foram apresentados

SP) e através de parcerias com 14 instituições de Ensino Superior e Institutos

espetáculos teatrais, grupos de brincadeiras coordenados por monitores, cinema,

de Formação Técnica e Tecnológica. Para cursá-los o candidato passa por um

oficinas e contação de histórias.

processo seletivo, tendo como requisito básico o ensino médio completo10. No CEU

10

Os demais requisitos para cada curso são definidos por edital, separadamente por cada instituição promotora.
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FIGURA 103

FIGURA 106

[fonte. acervo CEU Inácio

[fonte. acervo CEU Vila do

Monteiro e Você (página

Sol (página rede social)]

rede social)]

Show do rapper
Dexter, 2013. CEU
Inácio Monteiro.

Apresentação teatral
aos alunos, 2014.
CEU Vila do Sol.

FIGURA 107
FIGURA 104

[fonte. acervo CEU Inácio

[fonte. acervo CEU Inácio

Monteiro e Você (página

Monteiro e Você (página

rede social)]

rede social)]

Show Fafá de Belém,
2016. CEU Inácio
Monteiro.

Apresentação alunas
da ginástica rítmica,
2014. CEU Inácio
Monteiro.

FIGURA 105

FIGURA 108

[fonte. acervo CEU Paz

[fonte. acervo CEU Inácio

(página rede social)]

Monteiro e Você (página
rede social)]

Apresentação de Hip
Hop, 2013. CEU Paz.

Apresentação dança,
2013. CEU Inácio
Monteiro.
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FIGURA 109

FIGURA 112

[fonte. acervo CEU Inácio

[fonte. acervo CEU Vila do

Monteiro e Você (página

Sol (página rede social)]

rede social)]

Apresentação Grupo
Gang Street Dança,
2013. CEU Inácio
Monteiro.

Aula de karatê,
Virada Cultural 2015.
CEU Vila do Sol.

FIGURA 113
FIGURA 110

[fonte. acervo CEU Inácio

[fonte. acervo CEU Inácio

Monteiro e Você (página

Monteiro e Você (página

rede social)]

rede social)]

Baile da Melhor
Idade, 2016. CEU
Inácio Monteiro.

Oficina de flores de
papel, Dia das Mães,
2013. CEU Inácio
Monteiro.

FIGURA 114
[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página
rede social)]

FIGURA 111
[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

Palestra Política
e Proteção para
Mulheres, 2013.
Biblioteca Augusto
dos Anjos, CEU Paz.

Atividades entre
alunos e seus
responsáveis no
“Quem Cuida de
Mim”, 2015. CEU
Inácio Monteiro.
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FIGURA 115

FIGURA 118

[fonte. acervo CEU Vila do

[fonte. acervo CEU Inácio

Sol (página rede social)]

Monteiro e Você (página
rede social)]

Oficina de culinária,
2015. CEU Vila do
Sol.

Espetáculo Gatomeu
e Ratoleta. Recreio
nas Férias, 2017. CEU
Inácio Monteiro.

FIGURA 116

FIGURA 119

[fonte. acervo CEU Vila do

[fonte. acervo CEU Inácio

Sol (página rede social)]

Monteiro e Você (página
rede social)]

Oficina de material
reciclado, 2016. CEU
Vila do Sol.

Crianças brincando
no pátio. Recreio nas
Férias, 2017. CEU
Inácio Monteiro.

FIGURA 120
[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página
rede social)]

FIGURA 117
[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

Crianças brincando
no pátio. Recreio nas
Férias, 2017. CEU
Inácio Monteiro.

Oficina de corte e
costura, 2016. CEU
Paz.
FIGURA 121
[fonte. acervo CEU Vila do
Sol (página rede social)]

Piscina. Recreio nas
Férias, 2015. CEU
Vila do Sol.
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3.2.2.2 Contraturno Escolar

FIGURA 123
[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

Os alunos matriculados nas EMEI e EMEF dos CEUs participam das atividades

Oficina Grafite, 2016.
CEU Paz.

previstas na extensão de jornada, que funciona de modo similar ao Contraturno
Escolar das Escolas Parque. Depois ou antes das aulas, são oferecidas atividades
extracurriculares (oficinas), como complemento de formação, que são realizadas
por profissionais (oficineiros) contratados. As propostas das oficinas são
submetidas pelos próprios oficineiros para avaliação pela Diretoria Regional de
Ensino responsável.
Até 2013, os contratos eram feitos com ONGs parceiras. Segundo a gestora Vera
Ângelo, o repasse da verba que as ONGs realizavam aos oficineiros era muito
pequeno (cerca de 10% do total recebido). O salário pequeno refletia na condição

FIGURA 124
[fonte. acervo CEU Inácio

de trabalho dos oficineiros, que, ou não se dedicavam às oficinais como deveriam

Monteiro e Você (página

ou, quando se dedicavam, recebiam pouco em relação ao quanto trabalhavam.

rede social)]

Sarau alunos EMEF,
2014. Biblioteca
Adelaide de Castro
Alves Guimarães,
CEU Inácio Monteiro.

Em 2013, os contratos passaram a ser assinados diretamente com os oficineiros,
aumentando seus salários e, de acordo com Vera Ângelo, facilitando o diálogo com
a Gestão CEU. No entanto, a gestora Anatalia Pena faz um contraponto, afirmando
que, com as oficinas deixando de ser coordenadas pelas ONGS, a Gestão CEU
se sobrecarregou; mas reconhece que nem todas as ONGs contratadas eram
profissionais o bastante para desempenhar essa função com qualidade. A verba
para as oficinas é atualmente administrada pelas DREs e repassada diretamente
para os oficineiros, que são contratados por semestre.
FIGURA 125

[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página

FIGURA 122

rede social)]

[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

Oficina Chicotadas,
2016. CEU Paz.

Sarauzinho na
Bilbioteca, alunos
CEI, 2016. Biblioteca
Adelaide de Castro
Alves Guimarães,
CEU Inácio Monteiro.
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FIGURA 126

FIGURA 128

[fonte. acervo CEU Vila do

[fonte. acervo Biblioteca

Sol (página rede social)]

CEU Paz - Augusto dos
Anjos (página rede social)]

Oficina Ovo de
Páscoa, com crianças
da CEI, 2016. CEU
Vila do Sol.

Oficina de Artes
Plásticas, 2016.
Biblioteca Augusto
dos Anjos, CEU Paz.

FIGURA 129
[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

FIGURA 127
[fonte. acervo CEU Vila do
Sol (página rede social)]

Alunos na Biblioteca
Augusto dos Anjos,
CEU Paz.

Plantio e rega de
horta com crianças
da CEI, 2015. CEU
Vila do Sol.

FIGURA 130
[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

Contação de História,
2015. Biblioteca
Augusto dos Anjos,
CEU Paz.

A biblioteca Augusto do Anjos, do CEU Paz, oferece oficinas de artes, de leitura e
contação de histórias como programação, inclusive para as crianças das CEIs.
Tem parceria com o grupo de poesia Poetas do Tietê, no Projeto Ocupaz, que
desenvolve saraus no Jardim Paraná e oficinas de Literatura Periférica.

_ 138

139 _

3.2.2.3 Projetos independentes

FIGURA 131
[fonte. acervo CEU Paz
(página rede social)]

Além da programação de atividades esportivas e recreativas, cada CEU ainda

Sexta-feira na
Leitura, 2013.
Biblioteca Augusto
dos Anjos, CEU Paz.

desenvolve projetos independentes (tabela. 7). Os coletivos de imprensa, formados
por alunos da EMEF, são responsáveis pelos canais de comunicação entre a escola
e a comunidade, realizando entrevistas e matérias jornalísticas sobre o próprio
CEU e o entorno. No CEU Paz, atua o Imprensa Paz, e no CEU Inácio Monteiro,
o Imprensa Jovem, projeto desenvolvido pelo Núcleo de Educomunicação da
Secretaria Municipal de São Paulo em diversas escolas públicas, responsável pela
revista Se liga!

O CEU Inácio Monteiro ofereceu no Contraturno Escolar do segundo semestre

No CEU Vila do Sol, acontecem os encontros do coletivo Núcleo de Jovens Políticos,

de 2016, aulas de street dance e grafite para os alunos da EMEF. Contudo, para o

que “debate políticas públicas voltadas para a periferia, através da articulação

gestor Raimundo Gilson Gomes, o CEU ainda não produz o que foi desenhado para

da juventude e ações nas comunidades de São Paulo e redondezas” (Núcleo de

produzir: os resultados de aprendizagem dos alunos do CEU não são diferentes dos

Jovens Políticos, pág. rede social).

demais alunos da rede pública. O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, medido pela aplicação da Prova Brasil, corrobora a afirmação do gestor, com

FIGURA 132
[fonte. acervo CEU Paz

índices próximos da média municipal, quando não abaixo (tabela. 6). O olhar para

(página rede social)]

os índices de avaliação das escolas públicas deve ser crítico, com os indicadores

Reunião Imprensa
Paz, 2014. CEU Paz.

funcionando como uma referência aos educadores.
O CEU Vila do Sol atende, na sua extensão de jornada, alunos de toda a rede pública,
inclusive estadual. A gestora Vera Ângela conta que mais da metade dos alunos
são de outras unidades escolares, que não as do CEU.

TABELA 6
[fonte. ideb.inep.gov.br]

FIGURA 133

produção própria

[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página

Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica –
IDEB (2005 – 2015).

rede social)]

Imprensa Jovem
realizando entrevista
para a revista Se liga!,
2015. CEU Inácio
Monteiro.
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FIGURA 134
[fonte. acervo Núcleo de

TABELA 7

Jovens Políticos (página rede

[fonte. Fonte: SME, Guri

social)]

Santa Marcelina]
produção própria

Reunião Núcleo de
Jovens Políticos,
2017. CEU Vila do
Sol.

Destaques na
programação de
atividades nos CEUs
Paz, Inácio Monteiro
e Vila do Sol.

Paz

Inácio Monteiro

Vila do Sol

Imprensa Paz

Impresa Jovem

Núcleo de Jovens Políticos

coletivo de imprensa

coletivo de imprensa

coletivo de jovens

[sábados] [manhã]

| alunos EMEF

[finais de semana] [tarde

| 9 a 13 anos

e noite]
| jovens

Cursos técnicos da ETEC são oferecidos nos CEUs Inácio Monteiro e Vila do Sol,

UltraJovens

Cursos ETEC Itaquera

Cursos ETEC Zona Sul

coletivo de jovens

Cursos de Administração

Cursos de Administração

[sábados] [tarde]

[noite]

e Logística

| 1 a 25 anos

|adultos

[noite]
|adultos

no período noturno (tabela. 7). No CEU Inácio Monteiro, o projeto Vem pro Teatro!

Somente Adoradores

Vem pro Teatro!

Guri Santa Marcelina

e trabalhos de grupos teatrais locais. As apresentações são realizadas nos

grupo de dança

espetáculo teatral

Cavaco e Violão

primeiros e terceiros sábados do mês, e no início do projeto, tinham como objetivo

[sextas e sábados] [tar-

[primeiro e terceiro sába-

[sextas] [manhã e tarde]

“potencializar a formação de público, fidelização e fruição cultural especificamente

de e noite]

dos do mês] [tarde]

| jovens e adultos

aos finais de semana” (cartaz promocional Vem pro Teatro!).

| a partir de 12 anos

| público em geral

Basquete Street

Guri Santa Marcelina

grupo de dança

Canto, Clarinete, Contra-

[sábados e domingos]

baixo, Eufônio, Flauta,

[mannhã e tarde]

Percussão, Saxofone,

| público em geral

Trombone, Trompa, Trom-

acontece desde 2014 e já conta com mais de 60 apresentações de peças teatrais

O Guri Santa Marcelina tem dois de seus 38 polos de ensino espalhados por São
Paulo, nos CEUs Inácio Monteiro e Vila do Sol. Lançado em 2008 pela Secretaria
de Cultura do Estado de São Paulo, o projeto visa à educação musical e inclusão
sociocultural de crianças, jovens e adultos. No CEU Inácio Monteiro, o Guri oferece
diversos cursos durante toda a semana, para alunos a partir de 10 anos. No CEU

pete, Tuba, Viola, Violão,

Vila do Sol, os cursos de iniciação de cavaco e violão são oferecidos para adultos,

Violino, Violoncelo

às sextas-feiras.

[aulas de segunda à sexta][manhã e tarde]
FIGURA 135
[fonte. acervo CEU Vila do
Sol (página rede social)]

Apresentação Guri,
2013. CEU Vila do
Sol

| a partir dos 10 anos
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criação dos Conselhos Gestores nos CEUs. Segundo ela, é papel do Conselho

FIGURA 136

Gestor definir diretrizes, prioridades e metas do ano para o CEU, avaliando

[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página

seu desempenho e coordenando seu funcionamento e organização, incluindo

rede social)]

procedimentos orçamentários e de integração funcional e programática com

Apresentação Guri
na biblioteca, 2016.
Biblioteca Adelaide
de Castro Alves
Guimarães, CEU
Inácio Monteiro.

outros equipamentos existentes em seu entorno. É através do Conselho Gestor
que os documentos oficiais do CEU são encaminhados para as DREs – Diretorias
Regionais de Educação
O Decreto nº 57.478/16, revoga o decreto de 2009, apontando mudanças na
composição prevista do Conselho (figuras. 138 e 139). O mandato de 2 anos dos
conselheiros eleitos permanece o mesmo. A principal mudança é a especificação
dos integrantes dos representantes da comunidade. Não fica claro, no entanto, se

FIGURA 137

esses representantes serão eleitos ou não. E se não, se perderiam, portanto, o direito

[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página

a voto dentro do Conselho Gestor como conselheiros eleitos pela comunidade.

rede social)]

Peça O ingrediente
Secreto, Vem pro
teatro!, 2014. CEU
Inácio Monteiro.

6 representantes ceu

FIGURA 138
[fonte. Decreto nº
50.738/09]

gestor(a) ceu
diretor(a) cei
diretor(a) emei

Composição genérica
do Conselho Gestor
CEU, Decreto nº
50.738/09.

3 representantes de

6 representantes eleitos

outros equipamentos

pelos professores e demais

sociais do entorno

trabalhadores do

CEU

diretor(a) emei
membros do núcleo de esporte e lazer,
de ação cultural e educacional

15 representantes eleitos pelos alunos, pais e
representantes da comunidade do entorno do

CEU

representantes da administração municipal,
de entidades, associações e movimentos
populares organizados e outros membros
da comunidade

3.2.3 Conselho Gestor [participação da comunidade]
6 representantes ceu

Uma maneira de discutir participação da comunidade nos CEUs pode ser através
da composição de seu Conselho Gestor. O intuito aqui não é discutir a efetividade
do trabalho desenvolvido pelo/no Conselho, mas sim a presença da comunidade
nos processos e discussões por ele propostos.

FIGURA 139
[fonte. Decreto nº 57.478/16]

Composição genérica
Conselho Gestor
CEU, Decreto nº
57.478/16.

gestor(a) ceu
diretor(a) cei
diretor(a) emei

3 representantes de

6 representantes eleitos

outros equipamentos

pelos professores e demais

sociais do entorno

trabalhadores do

CEU

diretor(a) emei
membros do núcleo de esporte e lazer,

15 representantes

de ação cultural e educacional

da comunidade

estudantes [mais de

Da época de sua idealização, já era previsto que todo CEU deveria ter seu próprio
Conselho Gestor. Proposta ainda como projeto de lei em 2003, a Lei nº 14.662/2008,
regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 50.738/2009, dispõe sobre a

familiares de estudantes
representantes da administração municipal,
de entidades, associações e movimentos
populares organizados e outros membros
da comunidade

representantes da comunidade

10 anos]

_ 144

145 _

FIGURA 140

FIGURA 141

[fonte. acervo CEU Paz

[fonte. acervo CEU Inácio

(página rede social)]

Monteiro e Você (página
rede social)]

Reunião Conselho
Gestor, outubro de
2013, CEU Paz.

Nas entrevistas com as gestoras Anatalia Pena e Vera Ângelo, no entanto, elas
afirmaram que a participação da comunidade acontece e é frequente. Durante o

Reunião Conselho
Gestor, março de
2016, CEU Inácio
Monteiro.

FIGURA 142
[fonte. acervo CEU Vila do

desenvolvimento da pesquisa só tivemos acesso às atas de presença das reuniões

Sol (página rede social)]

do Conselho Gestor (2006-2016) do CEU Inácio Monteiro, liberadas para consulta

Reunião conselho
Gestor, 2013. CEU
Vila do Sol.

pelo gestor Raimundo Gilson Gomes. A participação da comunidade, principalmente
de moradores, pais e alunos, é homogênea ao longo dos anos. Ao longo do ano de
2016, a participação da comunidade girou em torno de 50%, com alguns meses
chegando a 19% (abril/2016) e outros a 71% (setembro/2016), por reunião. Em
outubro, teve seu maior número bruto de representantes da comunidade, com dois
pais de alunos e nove moradores presentes (Gestão CEU Inácio Monteiro). O gestor
Raimundo Gilson Gomes aponta a importância de se ir a campo, de estimular a
comunidade a participar desses espaços de representação.
A funcionária do CEU Inácio Monteiro e representante dos funcionários no Conselho
Gestor, Maria Marli Palhares Paulo, é também moradora do entorno, da COHAB
Prestes Maia. Ela conta que as reuniões acontecem uma vez por mês e quando
necessário, são convocadas reuniões extraordinárias.
Apesar de só ter sido possível consultar às atas de presença do Conselho Gestor do
CEU Inácio Monteiro, nos outros dois casos, as gestoras responderam ás questões
sobre seu funcionamento. No CEU Vila do Sol, a participação é quase exclusiva de
moradores, segundo a gestora. Ela ainda aponta a dificuldade de participação de
professores e alunos no Conselho.

A estudante Ediane Santana de Lima, moradora do bairro Jardim Horizonte Azul,
participou durante um período das reuniões, durante o ano de 2009. Ediane foi
acompanhando a coordenadora de cultura da Associação Monte Azul, que
participava com frequência das reuniões. Na época, a Monte Azul buscava parcerias
com o CEU. Ela relata que as reuniões que acompanhou contavam com a presença
de representantes da comunidade, esses associados ora a partidos políticos
(que tornavam a reuniões, em alguns momentos, partidárias), ora a organizações
sociais que tinham representação expressiva na comunidade. Ediane acredita que
a população ainda não vê o espaço do CEU como seu, “como um espaço onde
atividades poderiam ser desenvolvidas e propostas pela comunidade como um
todo”.
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3.2.4 Articulação no território

Vera Ângelo salienta que ao assumir a gestão, em 2013, encontrou o espaço sem
cumprir sua função social de equipamento público, com pontuais espetáculos e
atividades abertas à comunidade. Ela conta que a população acreditava que as

3.2.4.1 Equipamentos públicos adjacentes

atividades eram destinadas exclusivamente paras os alunos matriculados no CEU.
Através da luta da população, da Gestão CEU e da atuação do Conselho Gestor,

FIGURAS 144, 145
e 146

esse quadro foi se modificando. Iniciativas que a gestora chama de “o CEU vai à

[fonte. Dados Abertos PMSP

cidade”, com excursões de alunos para assistir espetáculos teatrais no centro de

produção própria

do que os outros dois raios (tabela. 2). O CEU se viabiliza como uma das únicas

[144] CEU paz

serviços básicos (atendimento médico, retirada de documentos), são apontadas por

[145] CEU inácio monteiro

ela como conquistas dessa mobilização. Ações nos mesmos moldes acontecem

de 2km dos CEUs (figuras. 144 a 146), se considerado o número de moradores –
apesar do raio CEU Vila do Sol apresentar cerca de 2,5 vezes menos moradores

[DEINFO, SAD 69/96]

são Paulo, e “a cidade vem ao CEU”, com o CEU Cidadão (figura. 143), prestando

São escassos os equipamentos públicos de esporte e cultura inseridos nos raios

alternativas para a população.

[146] CEU vila do sol

também nos CEUs Paz e Inácio Monteiro.

FIGURA 143
[fonte. acervo CEU Vila do
Sol (página rede social)]

CEU Cidadão, 2016.
CEU Vila do Sol.

[144]

[145]

Equipamentos
Públicos [esporte e
cultura] no raio de
influência (2km).

[146]

No entanto, foi apontado pelas moradoras Ebiliane Lima e Ediane Santana de Lima
que antes da implantação do CEU Vila do Sol, a Associação Comunitária Monte
Azul, implantada em 1983, já desenvolvia trabalho social significativo, promovendo

CEU
influência

CEU 2km

diversas atividades culturais abertas à comunidade.

apmr alto juquery
represa

A Monte Azul promove ainda hoje atividades diárias (dias de semana e finais de

guarapiranga
museus

semana), como capoeira e teatro. “Lá funcionam pré-escola, berçário, maternais

bibliotecas
clubes esportivos
espaços culturais
fábrica de cultura
associação
comunitária monte
azul
parques municipais

e jardim-de-infância; biblioteca, ambulatório, refeitório, espaço cultural e oficinas
profissionalizantes” (Monte Azul, 2016, sem pág.). Em 2009, a Monte Azul organizou,
em parceria com o CEU Vila do Sol, o Ligação Jovem, encontro internacional de
jovens, que discutiu o papel do jovem na construção do futuro da sociedade.

parques estaduais

Nos raios dos CEUs Paz e Inácio Monteiro também estão localizadas as Fábricas
de Cultura – equipamentos públicos que oferecem programação musical, teatral,
0

0,5

1

2km
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de dança, cinema e exposições, além de acesso à biblioteca. Além dessas duas,

FIGURA 149

ainda existem mais nove fábricas no município de São Paulo.

[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página
rede social)]

No raio do CEU Paz, o parque linear do Canivete (implantado em 2010) é

Atividade física, 2016,
no Parque do Rodeio.

praticamente a única opção de espaço livre e verde já que a entrada do Parque
Estadual da Cantareira, vizinho ao CEU Paz, fica a aproximadamente 12 km, no
bairro do Tremembé. O mesmo acontece no raio do CEU Vila Sol: a parte do Parque
Estadual Guarapiranga inserida no raio é de uso restrito. Já no CEU Inácio Monteiro
são frequentes as atividades desenvolvidas no Parque do Rodeio, segundo o gestor
Raimundo Gilson Gomes.

Quando comparados com a distribuição dos equipamentos públicos de cultura e
esporte no município (figura. 150), nota-se o quanto ainda a periferia é desfalcada

FIGURA 147
[fonte. acervo CEU Inácio

desses equipamentos. Levando em consideração que são nas bordas que se

Monteiro e Você (página
rede social)]

concentra a maioria da população, esse desfalque evidencia ainda mais a grande

Caminhada Dia das
Mulheres, 2016, no
Parque do Rodeio

desigualdade socioterritorial do município (figura. 151).

FIGURAS 150 e 151
[fonte. Dados Abertos PMSP
[DEINFO, SAD 69/96],
DATASUB Cadernos das
Subprefeitura]
produção própria

FIGURA 148
[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página
rede social)]

Atividade física, 2016,
no Parque do Rodeio.

[150] Equipamentos
Públicos [cultura e
esporte] no Município
de São Paulo, sobre
mancha urbana.
[151] Equipamentos
Públicos [cultura e
esporte] no Município
de São Paulo,
sobre densidade
demográfica.

[150]

CEU
influência

CEU 2km

equip. cultura
equip. esporte
represa
guarapiranga
distritos sp

0

6

12

18 km

[151]
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Os CEUs, inseridos nesse contexto urbano, além de sua função escolar, suprem

3.2.4.2 Infraestrutura urbana básica

parte da demanda por equipamentos ao disponibilizar espaço público para que
determinadas atividades culturais e esportivas aconteçam. Alguns desses espaços

Parte da infraestrutura básica do entorno dos casos, como abastecimento de

são especialmente particulares já que no raio de influência não há disponibilidade

água, ligação na rede de esgoto e pavimentação do viário foram, de fato, instaladas

deles, como a piscina e o teatro, por exemplo. O uso do equipamento será abordado
mais à frente, no capítulo, com a discussão da programação de atividades dos

FIGURAS 152, 153
e 154

CEUs.

[fonte. Dados Abertos PMSP
[DEINFO, SAD 69/96]

córregos e licenças ambientais – condições essas que “trariam consequências ao

[152] CEU paz

uso do equipamento e ao desenvolvimento do projeto” (PEREZ, 2010, p.322).

[153] CEU inácio monteiro

já existentes, inclusive as escolas públicas, que nos raios do CEU Paz e Inácio

[154] CEU vila do sol

Monteiro são melhor distribuídas no território e em número, do que no raio do CEU

Equipamentos
Públicos [educação]
no raio de influência
(2km).

Vila do Sol (figuras. 152 a 154).

viabilização urbana – abertura de ruas, construção de passarelas, canalização de

produção própria

Ressalta-se ainda o potencial do CEU enquanto equipamento público para
trabalhar em rede com os demais (mesmo que escassos) equipamentos e parques

durante as obras dos CEUs, assim como as demais obras necessárias para sua

Nos três casos, na época da implantação dos CEUs, parte das ruas não eram
pavimentadas e algumas delas assim o foram como forma de viabilizar a chegada
ao equipamento (figuras 155 a 157). Além da pavimentação, a gestora Anatalia
Pena conta que foi instalada iluminação pública nas ruas.
A gestora Vera Ângelo, do CEU Vila do Sol, ressalta, porém, que foi somente depois
da construção da Ponte do M’Boi Mirim, em 2014, que o acesso para outras partes
da cidade foi ampliado. Ela relata que alguns professores chegavam a faltar pois
não conseguiam chegar ao CEU e as aulas tinham que ser canceladas.
De acordo com o Censo 2010, cerca de 88,5% dos domicílios particulares

[152]

[153]

[154]

permanentes estavam localizados em ruas pavimentadas no raio do CEU Inácio
Monteiro. Esse número diminui um pouco no raio do CEU Paz (75,8%) e ainda mais

CEU
influência

CEU 2km

apmr alto juquery

no raio do CEU Vila Sol (57,3%). Infelizmente, o Censo 2000 não coletou dados

represa

para esses indicadores e, portanto, não há a possibilidade de comparação (tabela.

guarapiranga
educação

8). No município todo, as porcentagens para os mesmo indicadores são altas, em

complementar
educação infantil

[cei, emei, creches]
ensino fundamental
e médio [emef e ee]
parques municipais
parques estaduais

0

0,5

1

2km

torno dos 90% (tabela. 8).
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FIGURAS 161, 162 e
163

FIGURAS 155, 156 e 157
[fonte. GeoSampa Ortofoto
2001, Google Earth Pro (série
histórica 2001 e 2002)]

produção própria

[fonte. Dados Abertos PMSP

Pavimentação, raio de influência (2km).
Raios CEU Paz (2001), Inácio Monteiro
(2001) e Vila do Sol (2002).

[DEINFO, SAD 69/96], IBGE

CEU

[156] CEU inácio monteiro

Censo 2010]

influência

[157] CEU vila do sol

produção própria

represa

[155] CEU paz
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[161] CEU paz
[162] CEU inácio monteiro
[163] CEU vila do sol

[155]

[fonte. Google Earth Pro, 2016]

produção própria

[161]

[158] CEU paz

Pavimentação, raio de influência (2km).
2016

guarapiranga
setores censitários
considerados
censo
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2000

[157]

[156]

FIGURAS 158, 159 e 160

Equipamentos
Públicos [educação]
no raio de influência
(2km).

CEU 2km

[159] CEU inácio monteiro

0

0,5

1

[162]

[163]

2km

[160] CEU vila do sol

utilizando os mesmos critérios de delimitação dos setores do Censo 201011– os
setores censitários do Censo 2000 para a comparação dos dados (figuras. 161 a
163).
As porcentagens de domicílios com abastecimento de água da rede geral e com
lixo coletado, entre 2000 e 2010, permaneceu praticamente a mesma. O maior
[155]

[156]

[157]

aumento do abastecimento de água da rede geral, foi no raio do CEU Vila do Sol,
passando de 90,5%, em 2000, para 95,2%, em 2010. Nos três raios, as porcentagens
de atendimentos por esses dois serviços urbanos são altas, assim como em todo o

No entanto, é possível comparar os Censos 2000 e 2010 no que se refere aos

munícipio, inclusive nos loteamentos irregulares e favelas (tabela. 8).

domicílios com abastecimento de água na rede geral, ligação na rede geral de
esgoto e lixo coletado. Para isso, foram definidos os setores censitários do Censo
2000 para os raios de 2km. Como anunciado na apresentação deste capítulo,
11

houve certa discrepância entre os perímetros: no entanto, foi possível delimitar –

Os critérios de delimitação dos setores censitários nos raios de 2km de influência dos CEUs são descritos na
apresentação deste capítulo.
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TABELA 8
[fonte. IBGE Censo 2000
e 2010, CEM/SEHAB 2010,
Infocidade]
produção própria

População e
Condição de
infraestrutura urbana
dos domicílios.
Setores Censitários
Considerados (2000
e 2010).

domicílios localizados em favelas, a porcentagem não passa de 28,4%. As favelas
do raio do CEU Inácio Monteiro também apresentam baixa porcentagem: 26,9%. A
comparação com os números do município revela essa precariedade: o município
de São Paulo conecta 67,9% dos domicílios em favelas à rede de esgoto. Os
domicílios em favelas no raio do CEU Paz são os que se aproximam desse número,
com 61,4% de atendimento (tabela. 8).
A implantação de infraestrutura urbana é o reconhecimento da periferia, pelo poder
público, como parte da cidade e, consequentemente, dos direitos de cidadão de seus
moradores. Reconhece-se que parte significativa das periferias autoconstruídas
da metrópole de São Paulo, o são tanto em moradia (MARICATO, 1979) quanto em
infraestrutura (FERRARA, 2014), com a omissão do poder público.
Apesar da construção de infraestrutura básica necessária para a implantação dos
CEUs em seus entornos, com já citado, os dados aqui analisados não indicam
que só por sua presença, os CEUs possam ser vistos como contribuição para o
aumento de políticas públicas de implantação de infraestrutura urbana, mesmo que
indiretamente. Os números de atendimento por rede de água, lixo e energia elétrica
pouco se modificaram desde 2000, período no qual já apresentavam porcentagens

As porcentagens de domicílios ligados na rede geral de esgoto são razoavelmente
altas nos raios dos CEUs Paz e Inácio Monteiro, na casa dos 80%, mas ainda não
acompanham as porcentagens do município, na casa dos 90%. Entre 2000 e 2010,
no raio do CEU Inácio Monteiro houve um aumento em cerca de 5%. Já no raio do
CEU Vila do Sol, o aumento do atendimento foi significativo (de 12,9%, em 2000,
para 45,1%, em 2010), embora a porcentagem ainda seja baixa, em relação a do
munícipio, que é de 91,9% (tabela. 8).
As favelas são os territórios mais vulneráveis no que tange o acesso à rede de
esgoto, tanto nos raios quanto no município. No raio do CEU Vila do Sol, para os

maiores que 95% (tabela.8). E o atendimento dos domicílios pela rede de esgoto,
principalmente nas favelas, ainda apresenta porcentagens muito baixas, tanto em
relação ao raio, quanto em relação ao município todo. Essa parece ser a lógica para
toda periferia, com os cerca de 30% dos domicílios de São Paulo não ligados à rede
de esgoto, nela localizados (figura. 164 e 165).
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do Uso do Solo Predominante (2014, figuras. 169 a 171), observa-se que muitas
das áreas ainda continuam sem informação. O uso residencial de baixo padrão

FIGURAS 164 e 165
[fonte. Infocidade]

continua predominante nos raios de 2km, com alguns pontos de uso misto ou

[164] 2000

uso comercial/de serviços. Observando o mapeamento de usos não residenciais

[165] 2010

(figuras. 172 a 174), o raio do CEU Paz apresenta maior diversificação de uso, com

Domicílios sem rede
de esgoto.

maior número de quadras com predominância de uso misto.
FIGURAS 166, 167 e 168
[fonte. Atlas ambiental do
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Município de São Paulo]

[166] CEU paz

produção própria

[167] CEU inácio monteiro
[168] CEU vila do sol

0

[164]
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Predominância do
Uso do Solo, 1999.

[165]

3.2.4.3 Usos não residenciais [comércio e serviços]
Nas entrevistas realizadas, tanto com gestores quanto com moradores, são

[166]

[167]

[168]

recorrentemente apontadas mudanças e qualificação do entorno após a chegada
do CEU, em relação tanto à sua infraestrutura urbana básica quanto ao uso do
solo. Para a gestora Vera Ângelo, os bairros do entorno do CEU Vila do Sol se
diversificaram, aumentando o número de comércios e empregos. Maria Paulo,
moradora da COHAB Prestes Mais (Cidade Tiradentes) desde 2003, relata que

[169] CEU paz

FIGURAS 169, 170 e 171

[170] CEU inácio monteiro

[fonte. Atlas ambiental do

[171] CEU vila do sol

Município de São Paulo]

produção própria

Predominância do Uso do
Solo, 2014.

quando chegou no bairro as ruas eram em sua maioria de terra batida e não existia
comércio próximo, como supermercados e farmácias. O gestor Raimundo Gilson,
que foi morador do bairro, na COHAB Juscelino Kubitscheck de Oliveira, durante 20
anos (anos 80 - anos 2000), descreve o mesmo cenário.
Os mapeamentos oficiais do uso do solo de São Paulo são feitos pela predominância
de uso por quadra, com base nos dados disponibilizados pela Secretaria Municipal
de Finanças, PMSP – arrecadação de IPTU. Comparando os mapeamentos do Atlas
Ambiental do Município de São Paulo (1999, figuras. 166 a 168) e o Mapeamento

[169]

[170]

[171]
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Apesar desses aumentos, seja no setor de comércio ou serviços, os distritos que

FIGURAS 172, 173 e 174

[172] CEU paz

[fonte. DATASUB, Cadernos das

[173] CEU inácio monteiro

Subprefeituras [Freguesia do Ó,

[174] CEU vila do sol

já concentravam empregos em 2000 continuaram a concentrá-los em 2014. Se
observa um aumento do número de distritos concentrando empregos, porém,

Cidade Tiradentes, Itaquera e
M’Boi Mirim]]

produção própria

Usos não residenciais,
SMDU, 2016.

seguindo uma lógica de espraiamento a partir daqueles que já os concentravam
(figuras. 175 a 178).
No setor de Comércio, o crescimento se espraiou principalmente para Leste,
Sudoeste e Norte. No Setor de Serviços, espraiou para Leste, Sudeste e Sudoeste.
Esse espraiamento apenas reforça a lógica de concentração de empregos, não
indicando o crescimento substancial em distritos mais periféricos ou de criação
de polos comercias/de serviços na periferia.

[172]

[173]

[174]

FIGURAS 175 e 176
[fonte. Infocidade]

Uma outra maneira de identificar a presença de comércio e serviços que não pelo

[175] 2000

uso do solo é por meio da presença ou não de empregos e de estabelecimentos

[176] 2014

nos setores de comércio e serviços. A comparação dos mapeamentos por distritos

Empregos no
Setor de Comércio,
Município de São
Paulo.

realizados pela PMSP, nos anos de 2000 e 2014 (figuras. 175 a 178) indica aumento
de ambos os setores no distrito de Jardim Ângela. Como o mapa trabalha com
faixas, em Cidade Tiradentes, Guaianases e José Bonifácio somente o setor de
comércio sofreu mudanças; na Brasilândia, foi o setor de serviços que se expandiu.
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Analisando os dados dos setores de comércio e serviços da Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS, do Ministério de Trabalho e Emprego12 (tabela. 9),

[175]

[176]

percebe-se que nesses mesmos distritos, o número de empregos e o número de
estabelecimentos nos dois setores aumentaram substancialmente, chegando a
apresentar um aumento de 617% no número de estabelecimentos.

Os distritos apresentam uma certa diversificação de uso com aumento do número
de estabelecimentos de comércio e serviço (tabela. 9), o que corrobora as falas dos
moradores e gestores entrevistados. Porém, esse aumento não se configura como
novos polos de concentração de empregos em relação ao Município, e portanto, não

12

Disponibilizados por distrito, os dados de empregos e estabelecimentos não podem ser destrinchados e espacializados,
o que impossibilita sua associação direta com os raios dos CEUs. Os dados apresentados servem para apresentar um
panorama da dinâmica mais abrangente do entorno.

apresenta um dos fatores que caracterizam a formação de novas centralidades.
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3.2.4.4 Tempos de deslocamento
FIGURAS 177 e 178
[fonte. Infocidade]

O zoneamento da Pesquisa Origem e Destino do Metro de São Paulo não é

[177] 2000

compatível com o recorte de setores censitários considerados e, por isso, assim

[178] 2014

como os dados por distritos da RAIS, não é possível utilizar com fidelidade os

Empregos no
Setor de Serviços,
Município de São
Paulo.

dados das zonas. Isso vale tanto para a pesquisa de 1997 quanto para a de 2007,
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cujas zonas são muito similares.

FIGURAS 179, 180 e 181

[179] CEU paz

[fonte. Dados Abertos PMSP

[180] CEU inácio monteiro

[DEINFO, SAD 69/96], IBGE

[181] CEU vila do sol

Censo 2010. Pesquisa Origem e
Destino (1997 e 2007)]

produção própria

[177]

Zonas Pesquisa Origem e Destino 1997 sobrepostas
nos raios de influência (2km). SMDU, 2016.
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[178]

TABELA 9
[fonte. GeoSampa,
Ministério do Trabalho e
Emprego. Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS]
produção própria

Empregos e número
de estabelecimentos
nos setores de
comércio e serviços
(2000 e 2013).

[179]

[181]
[180]

Como parte do material de subsídio para as discussões dos Planos Regionais,
em 2016, a SMDU espacializou os dados da pesquisa Origem Destino 2007
relacionados à porcentagem de habitantes que levam mais de uma hora no
deslocamento casa-trabalho (figuras. 182 a 185). Cerca de 30-40% dos moradores
do raio do CEU Paz levam mais de uma hora para chegar ao trabalho, enquanto que
nos raios do CEU Inácio Monteiro e Vila do Sol, esse número ultrapassa os 60%
em praticamente todo o raio. Apesar dos números absolutos de empregos terem
crescido desde 2000 (tabela. 9), esse crescimento não supriu o déficit dos raios e
não acompanhou o ritmo de crescimento da população, já que ainda permanecem
baixos os números de empregos distribuídos por habitantes, em todos os raios
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(figuras. 186 a 188). O que explica as altas porcentagens de moradores que ainda
realizam morosos trajetos até o trabalho, especialmente os dos raios dos CEUs
Inácio Monteiro e Vila do Sol.

FIGURA 185
FIGURAS 182, 183
184

e

[fonte. DATASUB, Cadernos
das Subprefeituras]

[fonte. DATASUB, Cadernos
das Subprefeituras

Os mapeamentos dos tempos de deslocamento e de empregos por habitante, no

[Freguesia do Ó, Cidade

município de São Paulo (figuras. 185 e 189), são um negativo do outro. Isso porque

Mirim]]

Tiradentes, Itaquera e M’Boi

as densidades demográficas da periferia são maiores e também são nas margens
que se concentram os moradores do município com maior vulnerabilidade (figura.

[182] CEU paz

190). As altas porcentagens de moradores que viajam mais de uma hora até o

[184] CEU vila do sol

trabalho, principalmente nas bordas Leste, Norte e Sul do município, revelam os
grandes deslocamentos diários e pendulares dessa população, tanto em tempo
para cada indivíduo quanto em quantidade de viagens que gera da periferia ao
centro. A malha concentrada dos sistemas de transporte de massa (trem e metrô),

Porcentagem de
habitantes que levam
mais de uma hora no
deslocamento casatrabalho. Município
de São Paulo.

[183] CEU inácio monteiro

Porcentagem de
habitantes que levam
mais de uma hora no
deslocamento casatrabalho.

que ainda não alcança boa parte da periferia, somada à concentração de empregos,
contribuem para o agravamento do quadro da mobilidade urbana (figura. 185).
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[184]

Essa dinâmica é mais ampla e toma proporções metropolitanas, relegando a
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municípios vizinhos do município de São Paulo, o caráter de município-dormitório,

[187]

[186]

[188]

com seus moradores realizando deslocamentos ainda maiores.
Entre 2000 e 2014, a distribuição dos empregos formais no município (figuras. 191

FIGURAS 186, 187
188

e 192) seguiu a mesma lógica do que os setores de Comércio e Serviços, que se

[fonte. DATASUB, Cadernos

[186] CEU paz

das Subprefeituras

[187] CEU inácio monteiro

[Freguesia do Ó, Cidade

[188] CEU vila do sol

espraiaram por distritos adjacentes àqueles em que já concentravam empregos13,
já que cerca de 21% dos empregos formais estão no setor de Comércio e 57% no
setor de Serviços (RAIS, 2013).

13

Ver Capítulo 3,
Usos não residenciais
[comércio e serviços]

e

0

Tiradentes, Itaquera e M’Boi
Mirim]]

Empregos por habitante, 2013.
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FIGURA 189

FIGURAS 191 e 192

[fonte. DATASUB, Cadernos

[fonte. infocidade]

das Subprefeituras]

[191] 2000
[192] 2014

Empregos por
habitante, 2013.
Município de São
Paulo.

Distribuição
do Empregos
Formal, exclusive
administração
pública, segundo
gênero

[191]
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Considerando os altos índices de vulnerabilidade da ocupação das bordas (figura.

FIGURA 190
[fonte. DATASUB, Cadernos

54), em 10 anos, comparando os Censos 2000 e 2010, a população residente

das Subprefeituras]

dos raios aumentou cerca de 9%, no raio do CEU Paz, 23% do raio do CEU Inácio
Monteiro, chegando a 35% de aumento de moradores no raio do CEU Vila do Sol14.

Densidade
Demográfica,
vulnerabilidade social
e população, 2010.
Município de São
Paulo.

Não há dados do Censo 2000 discriminados pela localização dos domicílios em
favelas ou loteamentos irregulares, não sendo possível a comparação com os
dados disponibilizados no Censo 2010. Portanto, o crescimento aqui considerado
é do total de moradores dos raios, sejam eles de favelas e loteamentos irregulares
ou não.
Reconhece-se que cada região tem suas dinâmicas e conflitos próprios de ocupação
do território. A população moradora de favelas, no munícipio de São Paulo, cresceu
a uma taxa anual de 1,1%, enquanto que a do restante do município cresceu a

0
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18 km

14

As porcentagens de crescimento da população dos raios foram calculadas de acordo com os dados disponíveis na
tabela. 8.
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0,8%. Em 2000, moravam nas favelas 11,2% da população do Município de São
Paulo, passando a 11,6%, em 2010, com o incremento de cerca de 135 mil pessoas

FIGURAS 195 a 198
FIGURAS 193 e 194

[fonte. Google Earth Pro

e 69 mil domicílios. Nos loteamentos irregulares, moram 15,4% da população do

[fonte. Google Earth Pro

Série Histórica, 2001 e

Série Histórica, 2014 e

2016.]

município, em 201015 (CEM/SEHAB, 2016).

2016.]

[195] 2001
[193] 2014

Destaca-se no entorno imediato do CEU Paz, a violenta remoção de parte da favela
Jardim Paraná em razão da construção do trecho norte do Rodoanel, em 2014
(figuras. 193 e 194).

[196] 2016

[194] 2016

Remoção parcial
do Jardim Paraná,
Brasilândia, 20142016.

Trecho Norte favela
Iguatemi, aumento
da ocupação, Cidade
Tiradentes.
[197] 2001
[198] 2016

Trecho Sul favela
Iguatemi, aumento
da ocupação, Cidade
Tiradentes.

[193]

[195]

[196]

[197]

[198]

[194]

E ainda, no raio do CEU Inácio Monteiro, apesar de apenas 5,1% dos habitantes
morarem em favelas (tabela. 2), entre 2001 e 2016, houve aumento na precarização
da ocupação, com maior ocupação nas favelas já existentes (figuras. 195 a 198). A
concentração maior de moradores (cerca de 73% - tabela. 2), no entanto, estão nos
loteamentos irregulares, em conjuntos habitacionais da COHAB, construídos em
sua maioria durante a década de 1980, pelo BNH.

15

O CEM/SEHAB não considera, em sua análise comparativa, a porcentagem da população dos loteamentos
irregulares para 2000, devido a uma incompatibilidade das metodologias de levantamento de dados para 2000 e
2010 (CEM/SEHAB, 2016, p. 36, 37 e 64).
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AVALIAÇÕES
& CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo de desenvolvimento do método a ser aplicado nessa pesquisa buscouse a aproximação de uma avaliação de políticas públicas, sempre considerando as
limitações da pesquisa, realizada somente no meio acadêmico e, portanto, sem
o aporte do institucional. Para tanto, foi proposta a análise de casos exemplares,
observando aspectos de uso cotidiano, participação da comunidade e articulação
no território nos quais se inserem. A avaliação final desenvolvida é no sentido
de discutir esses aspectos observados, abrir o debate e reconhecer que os CEUs
não são apenas grandes escolas construídas pelo poder público na periferia: são
também equipamentos públicos e estão inseridos em uma proposta de política
pública própria, que considera em sua concepção aspectos tanto educacionais
quanto urbanos.
E por apresentarem esse duplo mote, os CEUs foram objetos de pesquisa de
diversos autores desde sua implantação, tanto do ponto de vista educacional
quanto do urbanístico. ANELLI (2004, sem pág.) analisa a projeção urbana dos
CEUs, a partir da premissa de que “a degradação urbana e social paulistana afastou
a possibilidade de uma interação mais aberta [dos CEUs] com o tecido urbano
circundante” e, por isso, o partido de seus projetos almejavam inaugurar uma nova
urbanidade para os bairros em que fossem implantados, sem considerá-los, porém,
como uma “tábula rasa”. Para ele, os partidos de projeto, reconhecem (assim como
Anísio Teixeira, nas Escolas Parque) que “a escola brasileira deveria se tornar um
centro polarizador de uma comunidade inexistente” e,
(..) não se limitam a uma ação no campo do objeto e buscam
identificar e transformar a situação territorial da área onde
eles se instalam. Dialogam diretamente com as características
geomorfológicas, tais como morros, várzeas e os cursos d’água
que constituem o que resta de natureza nos terrenos escolhidos.
(ANELLI 2004, sem pág.)
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O alto custo de construção e manutenção dos equipamentos fez com que

Edificações, PMSP. A proposta de funcionamento dos CEUs estimava um público

surgissem críticas relacionadas ao montante de recursos a eles destinados,

de 60 mil pessoas por mês, por unidade (PEREZ, 2010).

que, pela lei orçamentária, não deveriam custear gastos com esporte ou cultura.
Na época de sua implantação, segundo o IBGE Censo 2000, a população dos

MASCARENHAS (2005, p.115) destaca a reportagem da Folha de São Paulo, de 06

raios de influência de 2km dos casos, ultrapassava muito esses números tanto na

de outubro de 2003, que comparou os montantes de recursos a serem destinados,

Brasilândia quanto em Cidade Tiradentes (tabela. 9): eram 161.983 moradores no

em 2004, aos 21 CEUs (até então construídos) com aquele destinado às demais

raio do CEU Paz, e 129.415, no raio do CEU Inácio Monteiro. No raio do CEU Vila do

1.177 unidades escolares municipais, entre CEI, EMEI e EMEFs: 85,1 milhões para

Sol, a população, de 54.454, se adequava às estimativas.

os CEUs, enquanto que as demais unidades, receberiam juntas, 125 milhões.

Mais do que propor um equipamento por subprefeitura ou distrito, as implantações

Do ponto de vista da intervenção urbana, [a crítica afirma] que
a atuação do poder público foi localizada, tendo se limitado ao
prédio somente, e concentrada, quando poderia beneficiar mais
regiões com instalações de equipamentos dispersos, ampliando o
impacto urbanístico [da proposta]. (MASCARENHAS, 2005,
p.14)

desses equipamentos deveriam, portanto, corresponder à quantidade de pessoas
a que visavam atender.
De acordo com o raio de 2km de influência, parte da população do raio do CEU
Inácio Monteiro também estaria atendida pelos CEUs Jambeiro, Água Azul e

No entanto, para MASCARENHAS (2005, p. 12) “os referenciais mais comuns de

Lajeado (figura. 199). Assim como, no raio do CEU Paz, parte da população poderia

políticas públicas, baseados em uma racionalidade orientada por custos, muitas

ser atendida pelo CEU Jardim Paulistano (figura 200). Essa intersecção de raios de

vezes condicionam a opinião que se pode ter sobre determinada política e podem

influência, no entanto, não garante o atendimento da população de destino, já que

impedir um olhar mais abrangente” sobre o projeto dos CEUs.

os CEUs “vizinhos” aos dos raios estudados também podem estar sobrecarregados
em relação a estimativa do projeto. Restaria, identificar a quantidade de moradores

Em relação ao processo de participação da comunidade na formulação dos projetos,
PADILHA e SILVA (2004, p. 131-132) reconhecem que “as comunidades poderiam
ter participado mais dos debates que aconteceram nos CEUs, desde o lançamento

FIGURAS 199 a 200

das suas pedras fundamentais, para que melhor estivessem representadas nos

[fonte. Dados Abertos

seus Projetos Educacionais”. E apesar de que foi possível a discussão de novas

69/96], Ministério do Meio

concepções de gestão democrática,
(...) esse espaço significativo de diálogo continua ainda
parcialmente limitado, se considerarmos que no Regimento
Padrão que conseguimos coletivamente aprovar, muitas decisões
relacionadas aos diferentes segmentos presentes nos CEUs ainda
ficaram concentradas nas mãos do gestor. (PADILHA, SILVA,
2004, p. 133)
Da apresentação dos casos no capítulo 3, um dos pontos a ser problematizado é

PMSP [DEINFO, SAD

Ambiente]

CEU lajeado

produção própria

[199] CEUs Jambeiro,
Lajeado, Inácio Monteiro
e

Água Azul.

[200] CEUs Jardim

CEU paz
CEU inácio monteiro

Paulistano e Paz.

CEU jardim
paulistano

Área de influência
(2km) CEUs, Zona
Leste e Zona
Noroeste.

o próprio raio de influência do equipamento. O raio considerado de 2km se baseia
na proposta original das Praças de Equipamentos da EDIF – Departamento de

CEU jambeiro

0

0,5

1

2km

CEU água azul
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a privação de renda, mas também a composição familiar, as
condições de saúde e o acesso aos serviços médicos, o acesso
e a qualidade do sistema educacional, a possibilidade de obter
trabalho com qualidade e remuneração adequadas, a existência
de garantias legais e políticas etc. (SEADE, 2016, pp.9)

FIGURAS 204, 205
e 206

dos raios dos CEUs “vizinhos” e ponderar [1] se os CEUs os atendem, levando em
consideração sua estimativa de público, [2] se novos CEUs ou equipamentos

[fonte. Fundação SEADE,

similares são necessários, ou ainda, [3] se seria necessária a revisão dessa

SMDU/DEINFO, SP]

estimativa.

[204] CEU paz
[205] CEU inácio
monteiro

Em relação às mudanças nas condições de vida da população dos raios ao longo

[206] CEU vila do sol

dos anos, podemos discutir através do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social –

IPVS, 2010
sem classificação

censitários, mapeia os segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza,

baixíssima vulnerabilidade
vulnerabiliade muito baixa

através da análise combinada de indicadores de renda, localização, escolaridade,

O IPVS se apoia conceitualmente em dois pressupostos, sendo
o primeiro a constatação de que as inúmeras dimensões da
pobreza precisam ser consideradas em um estudo sobre
vulnerabilidade social. Nesse sentido, o IPVS operacionaliza o
conceito de vulnerabilidade social proposto por KATZMAN,
1999, de que a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupo
social refere-se a sua maior ou menor capacidade de controlar as
forças que afetam seu bem-estar, isto é, a posse de controles de
ativos que constituem recursos requeridos para o aproveitamento
das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado e sociedade.
Desse modo, a vulnerabilidade (...) não se limita a considerar

mapeamentos são feitos a partir dos dados disponibilizados por setor censitário,
nas bases do Censo. O mapeamento da vulnerabilidade em 2002 apresenta

IPVS, disponibilizado pela Fundação Seade. O IPVS, utilizando dados dos setores

saúde, formação familiar e direitos civis.

A comparação entre os mapas do IPVS em 200 e 2010 é possível já que ambos os

vulnerabilidade baixa

manchas mais homogêneas do que o de 2010. Dois motivos podem explicar maior
heterogeneidade no mapeamento de 2010: [1] a renda passa a ser um indicador no
cálculo do índice e [2] os setores censitários de 2010 amentaram de número em

FIGURAS 201, 202 e 203

vulnerabilidade média

[fonte. Fundação SEADE, SMDU/

vulnerabilidade alta

DEINFO, SP]

vulnerabilidade muito alta

relação a 200017.

[201] CEU paz
[202] CEU inácio monteiro
[203] CEU vila do sol

IPVS, 200216
sem classificação
baixíssima vulnerabilidade
vulnerabiliade muito baixa
vulnerabilidade baixa
vulnerabilidade média
vulnerabilidade alta
vulnerabilidade muito alta

[205]

[204]

0

0,5

1

2km

[206]

O raio do CEU Paz apresentava em 2002 a maior parte de sua população em condição
de vulnerabilidade média, com perímetros significativos em vulnerabilidade
muito alta. Os raios do CEUs Inácio Monteiro e, principalmente, o do Vila do Sol
apesentavam maior concentração de vulnerabilidade muito alta, evidenciando o
quadro de profunda carência dessas áreas18.

[201]

[202]

Mesmo com alguns poucos setores apresentando vulnerabilidade muito baixa

[203]

nos raios do CEU Paz e CEU Inácio Monteiro, as condições de vulnerabilidade alta
0

16

0,5

1

e muito alta ainda são significativas. Inclusive, áreas consideradas em 2002 de

2km

As cores e legenda do mapa IPVS 2002 foram modificadas para compatibilizar com as do IPVS 2010, facilitando
a leitura comparativa entre eles. Tanto em 2002 quanto em 2010, as faixas de vulnerabilidade são as mesmas:
muito alta, alta, média, baixa, muito baixa, baixíssima/nenhuma e sem classificação.

17

Em 2000, o IBGE dividia o Estado de São Paulo em 49.299 setores censitários, passando a 66.096 em 2010
(Fundação SEADE, 2013).
18
Ver capítulo 2, Trabalhando com casos: escolha dos CEUs para estudo.
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média vulnerabilidade agora se apresentam como de baixa vulnerabilidade no raio
do CEU Paz. O raio do CEU Vila do Sol tem sua área praticamente toda marcada por
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[13]
GRÁFICOS 13, 14 e 15
[fonte. DATASUB, Cadernos

índices de vulnerabilidade alta e muito alta, com significativo aumento da mancha

das Subprefeituras, Freguesia

entre 2002 e 2010. Dentre os três, o raio do CEU Inácio Monteiro é o que apresenta

Itaquera e M’Boi Mirim]

maior diminuição dos índices de vulnerabilidade.

[13] Distrito brasilândia.

do Ó, Cidade Tiradentes,

[14]

[14] Distritos cidade

De modo complementar, de acordo com o Mapa da Desigualdade da Rede Nossa

tiradentes, guaianases e
josé bonifácio

São Paulo (2012 - 2016), os distritos em que os casos se localizam, Brasilândia,

[15] Distrito jardim ângela

Guaianases e Jardim Ângela (2º, 12º e 14º lugar, respectivamente) ainda aparecem

Taxa de homicídios
por 100 mil
habitantes.

entre os 34 distritos com os piores indicadores sociais. O Mapa da Desigualdade
analisa 40 diferentes indicadores sociais, relacionados a violência, trabalho e
renda, acesso à educação e saúde, meio ambiente, habitação, cultura e assistência
social.

[15]

Da mesma forma que os Planos de Ação Habitacional e Ubana, compreende-se que a
questão da violência urbana passa pela discussão de outros diversos indicadores,
que não só o homicídio, e reconhecemos a fragilidade da análise sob apenas
esse ponto de vista. Não foi possível acessar os dados atuais de homicídios do
PRO-AIM (Secretaria de Saúde), e para essa discussão, utilizaremos os dados

já que em suas casas não existe banheiro, tamanha a inadequação habitacional

disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo, nos Cadernos das Subprefeituras

do entorno. Relata ainda que os vestiários dos banheiros não funcionam, pois, os

produzidos para a discussão dos Planos Regionais.

chuveiros eram constantemente furtados. O gestor Raimundo Gilson Gomes, do

O número de homicídios diminuiu drasticamente entre 2000 e 2013, em todos os

CEU Inácio Monteiro, conta que a piscina costumava ser constantemente invadida

distritos, chegando a -84% na Cidade Tiradentes (gráficos. 13 a 15). Entretanto, a

por moradores que pulavam o muro. Esse cenário só se modificou, segundo ele,

violência urbana ainda é apontada, nas falas dos moradores entrevistados, como

após a abertura do diálogo com a comunidade.

uma questão a ser tratada pelo poder público. Parte dessa problemática está ligada

O gestor Raimundo Gilson Gomes, aponta que as questões educacionais no CEU,

à presença e à ação do crime organizado/tráfico de drogas, ainda configurado

tratadas em sua concepção de forma integrada com seu projeto arquitetônico, com

como um poder paralelo nas periferias de São Paulo (FELTRAN, 2010).

uma clara missão de uma prática educadora (e não apenas da construção de uma

Nesse sentido, os espaços dos CEUs, por serem públicos, estão sujeitos a reproduzir

instituição de ensino), não foram conquistadas como se esperava, já que políticas

os conflitos e tensões presentes na cidade, sejam eles em relação à violência urbana

públicas da área educacional não acompanharam a implantação do projeto19.

ou às precárias condições de vida da população. A gestora Vera Ângela relata a

Analogamente, entende-se que as questões urbanas seriam melhor resolvidas se

ocorrência em 2013 de três assaltos dentro do CEU Vila do Sol, por exemplo. No

políticas públicas de caráter sociourbano tivessem sido aplicadas de forma mais

CEU Paz, a gestora Anatalia Pena relata que as piscinas devem estar sempre com

integrada.

a manutenção em dia pois algumas crianças do bairro a utilizam para tomar banho,

19

Ver capítulo 3.
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A política dos CEUS segue sendo uma política pública que busca diminuir a

do próprio sujeito inserido na sociedade através da educação, teorizada por Paulo

desigualdade socioterritorial urbana. Mas as condições dessa avaliação são

Freire, em Pedagogia da Autonomia; e com a criação de oportunidades e liberdade

extremamente difíceis, dependendo de dados estatísticos cujas bases não são

de escolha como forma de desenvolvimento, defendida por Amarthya Sen, em

as mesmas ao longo do tempo. Por outro lado, a política dos CEUs, deveria se

Desenvolvimento como Liberdade.

configurar como uma entre muitas políticas públicas das quais a periferia deveria
O CEU é um elemento urbano que através de seu uso cotidiano e oferta de

ter acesso no intuito de diminuir a desigualdade socioterritorial urbana. Da forma

espaços qualificados e atividades diversas cria uma gama de oportunidades para

como se propôs aqui a análise dos CEUS e o que se consegue avaliar dos dados

seus usuários, construindo e fortalecendo cidadania e vida urbana. A pesquisa

levantados, não se apresentam subsídios suficientes para afirmar que o CEU

desenvolvida reitera o que o morador Valdinei Pereira expressa: a real carência da

realizou o que se propôs, já que o que almeja como sucesso em sua concepção,

periferia é a falta de oportunidade a que seus moradores, principalmente os mais

está intimamente ligado a implantação de outras políticas públicas.

jovens, estão sujeitos.
Os raios dos CEUs ainda apresentam carências estruturais, como a oferta de
equipamentos públicos e de empregos aquém do grande número de moradores,
que continuam a realizar longos deslocamentos para o trabalho., evidenciando a

FIGURA 207

falta de política públicas integradas e a predominância do acesso ao trabalho e à

Sol (página rede social)]

renda como elemento de inclusão.
No entanto, os CEUs são elementos fomentadores de vida urbana, funcionando

[fonte. acervo CEU Vila do

Farra na piscina,
2014. CEU Vila do
Sol.

como centro cultural e de encontro da comunidade, movimentado pelo uso cotidiano
e pela participação da comunidade, contribuindo sob esse aspecto para a criação
de oportunidades e para a qualificação e integração urbana do tecido periférico.
O uso cotidiano dos CEUs responde a questões de integração melhor do que sua
implantação. E tem claro que políticas públicas e suas respectivas implantação
e materialização no território devem ser portadoras de um mesmo projeto, uma
formulação integrada, única, que assuma a dimensão de “sociourbana”.

FIGURA 208
[fonte. acervo CEU Paz

Ainda que não se disponha dos elementos suficientes para uma avaliação do
impacto dos CEUs na criação de centralidades e nas condições de inclusão
social e urbana, a observação das condições atuais dos três casos apresentados
permite alguma avaliação sobre o quanto seu funcionamento de hoje responde
aos propósitos da política pública visada quando de sua concepção. Pode-se dizer
que, em parte, seu uso intenso e geração de oportunidades e de convívio, dialoga
com os conceitos de diversidade urbana e uso cotidiano desenvolvidos por Jane
Jacobs, em Morte e Vida de Grandes Cidades; com a construção de cidadania e

(página rede social)]

Oficina de Pipas,
2016. CEU Paz.
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FIGURA 209
[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página
rede social)]

Conversa na aula de
dança, 2016. CEU
Inácio Monteiro

Ainda que o CEU amplie as oportunidades, os elementos necessários para que se
concretize uma cidade mais includente passam por outras questões que vão muito
além da esfera da proposta formulada na concepção dos CEUs.
É fundamental formular propostas, mas é sua materialidade que as faz
compreensíveis. Os Planos Diretores, que vem expressando o propósito da
universalização do acesso à cidade, do direito à cidade, conforme expresso
indiretamente em nossa Constituição e diretamente no Estatuto da Cidade (2001),
pouco têm se desdobrado em efetivas políticas públicas para integração de tecidos
precários e periféricos por meio da criação de centralidades e de formas de acesso
a oportunidades.

FIGURA 210
[fonte. acervo CEU Inácio
Monteiro e Você (página
rede social)]

Leitura no pátio,
2015. CEU Inácio
Monteiro.

Avançar nessa reflexão passa, portanto, por discutir a possível manifestação/
expressão territorial de princípios expressos no Estatuto da Cidade ou em Planos
Diretores, como em outras formas além da integração física, verificando resultados:
uma espécie de Avaliação Pós-Ocupação (ou pós-obra), avaliando em conjunto o
físico e o social. Se é importante a integração física e a infraestruturação desses
tecidos urbanos, importa tanto quanto (ou ainda mais) desenvolver elementos
que, ao reconhecer as potencialidades que esses territórios oferecem, fomentem
cidadania e cidade em tecidos periféricos de grande carência urbana. É nesse
sentido que os CEUs contribuem ao se firmarem como equipamento urbano de uso
público na periferia.
As discussões, análises e conclusões apresentadas até aqui nos permite afirmar,
dados seus considerados limites, a importância da política pública dos CEUs
na recuperação e implantação de um projeto de cidade mais igualitária, indo na

FIGURA 211
[fonte. acervo CEU Paz

contramão dos projetos de qualificação urbana desenvolvidos na maioria das

(página rede social)]

cidades brasileiras e latino-americanas, que produzem processos de gentrificação.

Banho de Sol, CEU
Paz.

É inegável a qualidade do serviço que o CEU presta como equipamento público
inserido em um contexto social de extrema carência, criando um espaço de
oportunidades e construção de cidadania urbana. No entanto, faltam elementos
para uma avaliação sobre o impacto que essa promoção de oportunidades e essa
cidadania se desdobra na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, e,
portanto, mais próxima do desenvolvimento pleno.

_ 180

As teorias desenvolvidas e publicadas por FREIRE (2015) e SEN (2010) afirmam que
esses são elementos necessários para tal. Cabe a nós identificar as possibilidades
e os impactos que políticas públicas – como os CEUs, permitem.

FIGURA 212
[fonte. acervo.paulofreire.
org]

Luiza Erundina, então
prefeita de São Paulo
com Darcy Ribeiro
e Paulo Freire,
então Secretário de
Educação.
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“Eu olho para essa piscina e não vejo problema, eu vejo possibilidade”
raimundo gilson gomes, gestor

CEU inácio monteiro
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CEU paz
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CEU inácio monteiro
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CEU vila do sol
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[questionário guia para entrevistas com os gestores]
[1] qual o seu nome?
[2] qual sua idade?
[3] qual a sua formação?
[4] qual o bairro em que você mora?
[5] a quanto tempo você trabalha no CEU ______? Já tinha desempenhado trabalho
semelhante em outros locais?
[6] qual meio de transporte você usa para chegar até o CEU ______?
[ ] a pé [ ] de carro [ ] de ônibus [ ] de bicicleta [ ] outro, qual? _________
[7] o trajeto que você percorre é feito com facilidade? Se não, o que faz esse trajeto
ser difícil de se percorrer?

Agregados_por_Setores_Censitarios/

[8] o bairro em o CEU _______ foi construído passou por alguma mudança
significativa nos últimos anos? Se sim, qual foi essa mudança e por que você acha
que ela aconteceu?

______. Sinopse por Setores Censo 2010. Disponível em: http://www.censo2010.

[9] o conselho gestor tem participantes da comunidade? [ ] sim [ ] não

ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st

[9a] se sim, como essa participação se dá?

ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Dados Abertos
DEINFO. Plataforma GeoSampa. http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br
______. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Dados estatísticos.
Disponíveis em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/

[ ] presença nas reuniões [ ] poder de voto [ ]
[10] você acha que os espaços do CEU ____________ cumprem sua função e
atendem seus usuários como devem? As atividades propostas para a comunidade
são interessantes? Existe alguma atividade que você gostaria de oferecer e por
algum motivo o CEU ____________ não oferece?

desenvolvimento_urbano/dados_estatisticos/index.php?p=160798,%20

[11] na sua opinião, qual o principal problema do bairro? E qual o ponto forte? Quais

acesso%20em%2015.01.2017

são os conflitos mais latentes no bairro que reverberam nos espaços do CEU?
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[questionário aplicados aos moradores]

oferece?

Olá! Me chamo Paula Oliveira, sou arquiteta e estou atualmente desenvolvendo
meu mestrado. O meu tema de pesquisa é sobre os CEUs (Centros Educacionais
Unificados), especialmente o uso de seus diversos espaços e sua relação com o
bairro. Esse questionário busca identificar como os espaços do CEU ________ são
utilizados, por quem, em quais horários, com que qualidade. Logo, as questões
estão relacionadas diretamente com o uso do CEU. Caso você não seja um usuário,
pode responder somente as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 16.

[15] Antes do CEU ________ ser construído, você participava/desenvolvia alguma
atividade semelhante em algum outro equipamento público? Se sim, qual atividade
e qual equipamento?

Muito obrigada!
[1] qual o seu nome?
[2] qual sua idade?
[3] qual a sua profissão?
[4] qual o bairro em que você mora?
[5] qual bairro você trabalha?
[6] você frequenta o CEU ________? [ ] sim [ ] não
[7] você é ou foi aluno do CEU ________? [ ] sim [ ] não
[8] se você frequenta o CEU ________ (mesmo não sendo aluno), quais atividades
você participa/faz parte?
[9] Quais os horários que você participa dessa(s) atividade(s)?
[10] qual meio de transporte você usa para chegar até o CEU ________?
[ ] a pé [ ] de carro [ ] de ônibus [ ] de bicicleta [ ] outro, qual? _________
[11] o trajeto que você percorre é feito com facilidade? Se não, o que faz esse trajeto
ser difícil de se percorrer?
[12] o bairro onde você mora passou por alguma mudança significativa nos últimos
anos? Se sim, qual foi essa mudança e por que você acha que ela aconteceu?
[13] você faz parte do conselho gestor, por exemplo, participando de reuniões e
discussões sobre a gestão do CEU ________ [ ] sim [ ] não
[13a] se sim, como e com que frequência essas reuniões acontecem?
[14] você acha que os espaços do CEU ________ cumprem sua função e atendem
seus usuários como devem? As atividades propostas para a comunidade são
interessantes? Existe alguma atividade que você gostaria de fazer e o CEU não

[16] na sua opinião, qual o principal problema do seu bairro? E qual o ponto forte
do seu bairro?
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