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Os Centros Educacionais Unificados 

Um estudo de caso em São Miguel Paulista 

 
 

Resumo 

Este estudo tem por objetivo compreender a proposta original dos Centros 

Educacionais Unificados (CEUs) e o modo como foi implementada na subprefeitura São 

Miguel Paulista, zona leste do município de São Paulo. As análises estão baseadas em 

documentos  oficiais, entrevistas, visitas às unidades da localidade e em resultados da 

Prova Brasil. O estudo procura apontar, ainda, contribuições efetivas e potenciais dos 

CEUS para a promoção da qualidade de vida e da cidadania nos territórios em que eles 

estão localizados.  

Palavras-chave: Educação Pública; Centros Educacionais Unificados; 

Desenvolvimento local; São Miguel Paulista 

 

 

1. Objetivos do estudo 

Atendendo a uma solicitação da Fundação Tide Setubal, no período de 

março/abril de 2008 foi realizado um estudo dos Centros Educacionais  

Unificados – CEUs localizados na região de São Miguel Paulista. O estudo visava 

especialmente: 

  1 – conhecer a proposta dos CEUs na sua concepção original, o 

processo de implantação do projeto no governo Marta Suplicy e, em 

continuidade, na gestão José Serra / Gilberto Kassab; 

  2 – observar o CEU enquanto equipamento aberto à comunidade, 

com espaço para o desenvolvimento de atividades de cultura, esporte e lazer; 

  3 – conhecer as características e a situação atual dos CEUs, no 

que diz respeito a: 

 - proposta arquitetônica 

 - estrutura e funcionamento 

 - atividades desenvolvidas 
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 - participação da comunidade e apropriação do espaço 

 - características dos usuários 

 - demandas da população local 

 - desafios atuais 

  4.  comparar o projeto pedagógico das escolas dos CEUs com o 

restante da Rede Municipal, assim como os resultados de desempenho dos 

alunos, através das avaliações oficiais. 

 

Por se tratar de um estudo de caso e em função do número de CEUs 

pesquisados, é importante ressaltar que as considerações aqui apresentadas 

referem-se unicamente aos Centros estudados, não sendo adequadas 

generalizações para toda a rede.  

 

2 – Procedimentos utilizados 

O ponto de partida para este estudo foi a leitura de algumas 

publicações, documentos legais e outros constantes na Biblioteca e no Centro 

de Documentação da Secretaria Municipal de Educação – SME. Estes 

documentos descrevem a concepção dos Centros Educacionais Unificados e 

informam sobre sua implantação e o modo de funcionamento. Foi consultado 

também material que traz a caracterização da Região de São Miguel Paulista. 

Procedeu-se ainda à análise comparativa dos resultados da Prova Brasil com o 

resultado das escolas dos CEUs estudados.  

Após essa etapa teve início a fase de entrevistas, por meio das quais 

foi possível colher as outras informações que subsidiam este estudo. 

Concomitantemente foram realizadas visitas técnicas aos CEUs de São Miguel 

Paulista (CEU Curuçá e CEU São Carlos) e a um CEU próximo a essa região, 

mas construído e inaugurado pela Prefeitura na atual gestão (CEU Água Azul, 

no bairro Cidade Tiradentes) Junto à SME obteve-se o credenciamento para o 

acesso aos Centros e a indicação de um CEU novo, a ser visitado. 
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2.1 – Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas junto a diferentes segmentos, com 

pessoas que, de alguma forma, tiveram ou têm contato direto com os CEUs, a 

saber: 

a) Secretária da Educação Municipal na gestão Marta Suplicy, responsável 

pela implantação dos primeiros CEUs 

b) Técnica da SME que respondia pelos CEUs no início da gestão Serra 

c) Técnica da SME que responde atualmente pelos CEUs  

d) .Atuais gestores dos três CEUs visitados 

e) Ex-Coordenadores e atuais Coordenadores dos núcleos educacional, de 

cultura e esporte 

f) Diretores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs, dos 

CEUs visitados 

g) Responsáveis por oficinas do Projeto “São Paulo é uma escola” 

h) Representantes de organizações da comunidade 

i) Usuários: crianças, jovens e adultos 

 

Para a coleta de dados foram utilizados roteiros de entrevista, 

apropriados a cada segmento ouvido. Os roteiros traziam algumas questões 

comuns, de modo a se obter diferentes percepções sobre uma mesma questão, 

e outras diferenciadas, em função da posição ocupada pelo entrevistado. Foram 

realizadas 25 entrevistas formais e cerca de 10 com caráter mais informal, estas 

abordando usuários no interior e nas proximidades dos CEUs.  
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Entrevistados Função Local de atuação Tempo na 
função 

 
Marisa Ximenes 
Ana Maria Quadros 
Maria Aparecida Perez 
Mauro Alves Bonfim 
Simone Ciraque 

 
Assessora técnica 
Ex- Assessora técnica 
Ex- Secret.da Educ. 
Antigo gestor 
Ex-Coord. Núcleo Cultura 

 
SME (CEUs) 
SME (CEUs) 
SME 
CEU Curuçá 
CEU S. Carlos  

 
1 ano (2007) 
1 ano 
3 anos 
1 ano e meio 
7 meses 

    
Bruno Garritano Jr. 
Adélia Marinho 
Maria Cristina Tamiello 

Gestor 
Gestor 
Gestor 

CEU Mar Azul 
CEU Curuçá 
CEU São Carlos 

9 meses 
3 anos 
9 meses 

    
Sheila Rios Coord. Núcleo Cultura CEU São Carlos 3 anos 
Elenita R. Guerra Coord. Núcleo Educacional CEU São Carlos 4 anos 
Aciovaldo Marques de Mello Coord. Núcleo Esportes CEU São Carlos 2 anos e 9 

meses 
Francisco Carlos Garcia Oficineiro CEU São Carlos 3 anos 
    
Vanderley F. de Oliveira Diretor de EMEF CEU Curuçá 1 ano 
Mario C. Costa Coord. Núcleo Esportes CEU Curuçá 3 anos 
Fernando Pinheiro Coord. Núcleo Esportes CEU Curuçá 4 anos 
Moacir Simonatto Coord. NúcleoCultura CEU Curuçá 3 anos 
Gilberto Seno Coord. Núcleo Educacional CEU Curuçá 2 anos e meio 
Anderson Araujo Ruiz Coor. Proj. Cultural (teatro) CEU Curuçá 5 anos 
    
Nilza Ap. Machado Diretora EMEF CEU Água Azul 1 mês 
Neusa Maria Jalain As. direção EMEF CEU Água Azul 1 ano 
Ângela Thalassa Coord. Núcleo Cultura CEU Água Azul 7 meses 
Selma Patrícia de A Simão Técn. do Núcleo Educacional CEU Água Azul 9 meses              
    
Adriano Mauriz 
Maria de Lourdes Assis 
(Pantera) 
Maria Adelaide S. Oliveira 
Usuários (10) mães, jovens 
e idosas 

Diretor da entidade 
Presidente da entidade 

 
Presidente da entidade 

Pombas Urbanas 
Socied. amigos Jd. 
S. Carlos 
Sentimentos 
Bordados 

   - 
   - 
   - 
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2.2 – Visitas técnicas 

As visitas aos Centros tinham como objetivo entrevistar as pessoas 

(equipe de trabalho e usuários) e conhecer o equipamento, percebendo a sua 

dinâmica. Por essa razão foram percorridas as suas instalações, com a 

observação das condições físicas, do uso do equipamento, das atividades que 

estavam sendo desenvolvidas e do fluxo de pessoas nos diferentes horários.   

 

3 – A proposta inicial dos CEUs 

3.1 – Objetivos  

 Os Centros Educacionais Unificados – CEUs foram criados pelo Decreto 

Municipal   nº. 42.832 de 6 de fevereiro de 2003, na gestão da prefeita do 

Município de São Paulo Marta Suplicy. De acordo com seu Regimento Interno, 

de fevereiro de 2004, tinha os “objetivos específicos de: 

a) promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos; 

b) ser um pólo de desenvolvimento da comunidade; 

c) ser um pólo de inovações de experiências educacionais; 

d) promover o protagonismo infanto-juvenil”.1  

 

Ainda segundo o Regimento Interno, “o CEU é um centro educacional 

composto de núcleos, unidades e espaços de diferentes Secretarias que 

potencializa a intersetorialidade das políticas públicas, a constituição da rede de 

proteção social e os princípios da cidade educadora”.2

De acordo com o documento que apresenta sua Proposta Político-

Pedagógica, "o CEU levará para os bairros periféricos espaços de cultura e 

lazer, hoje concentrados nas zonas centrais. Será um pólo de desenvolvimento 

de políticas sociais, culturais e educacionais, tornando intrínsecas as relações 

entre ambas".3

                                                 
1  Regimento Interno do Centro Educacional Unificado, PMSP/SME.SP 2004. 
2  Idem.  

Rua Jerônimo da Veiga, 164  
13º andar – São Paulo/SP 

3  Centro Educacional Unificado – Proposta Político-Pedagógica. PMSP/SP 2003 pág. 5. 
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No que se refere à origem desse tipo de equipamento, em livro publicado 

recentemente, escrito pela Secretária da Educação que assumiu a pasta na 

época de sua criação, está afirmado que “Os Centros Educacionais Unificados 

não surgiram por acaso ou por decreto em 2003. As idéias, concepções e 

experiências, acumuladas em diferentes momentos históricos, contribuíram 

sobremaneira para enriquecer a sua proposta final. As idéias de Educação para 

Cidadania e de Escola Aberta de Paulo Freire, os projetos dos Parques Infantis, 

que Mário de Andrade criou em São Paulo nos anos 30, a Escola Parque, que o 

educador Anísio Teixeira criou na Bahia dos anos 50, onde as pessoas 

aprenderam a conviver com os espaços públicos integrados, foram 

substanciais”.4

Os documentos consultados revelam que “os CEUS foram pensados não 

só para responder às demandas por mais vagas; ao promover a educação 

integral de qualidade, como resultado da articulação entre diferentes áreas e 

programas sociais, buscam traduzir a estratégia do governo municipal de 

inclusão social”. Seus idealizadores afirmam que eles “surgiram com a proposta 

de serem unidades de articulação de diferentes políticas de inclusão social com 

base na Educação" e de “utilizar mecanismos de gestão e participação que 

promovem apropriação dos espaços pela população e exercício de sua 

cidadania”.5  

 

3.2 – Estrutura organizacional 

A estrutura dos CEUS foi constituída por Núcleos e Unidades, a saber: 

• Núcleo de Ação Educacional 

• Núcleo de Ação Cultural 

• Núcleo de Esportes e Lazer 

• Centro de Educação Infantil (CEI) 

• Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) 

                                                 
4  Og Doria e Maria Aparecida Perez. Educação, CEU e Cidade. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto - 

FA-UFRGS, 2007. págs. 6, 122, 131, 132, 137, 161. 
5  Idem. 

Rua Jerônimo da Veiga, 164  
13º andar – São Paulo/SP 

CEP 04536-000 
Telefone: 11 3168-3655 

www.fundacaotidesetubal.org.br 
 



11 

• Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 

• Telecentro 

• Padaria-Escola 

Os núcleos de Ação Educacional e de Ação Cultural tinham, cada um 

deles, um coordenador geral e mais três coordenadores de projetos. Os núcleos 

de Esportes e Lazer se diferenciavam um pouco, sendo constituídos, além do 

coordenador geral, por apenas mais dois coordenadores de projetos, 

agregando, no entanto, técnicos de Educação Física e Salva-vidas. As equipes 

dos núcleos de Cultura e Esportes eram vinculadas às suas respectivas 

Secretarias, enquanto as do Núcleo de Ação Educacional faziam parte do 

quadro da SME.  

O Telecentro foi configurado como unidade autônoma, subordinado 

tecnicamente à Secretaria Municipal de Comunicação Social e coordenado por 

pessoa designada por aquela Secretaria. Deveria, no entanto, integrar-se à 

estrutura organizacional do CEU e subordinar-se ao Conselho Gestor. 

As Unidades Escolares ofereciam atendimento desde a creche até o 

final do Ensino Fundamental. 

A Padaria-Escola deveria oferecer cursos de panificação e outros 

correlatos. 

Estava previsto no Regimento a existência de um Centro Comunitário, 

ou seja, de um espaço para a população se reunir, fazer encontros, discutir 

seus interesses, tendo o Conselho Gestor como seu articulador. A coordenação 

desse Centro Comunitário deveria ser voluntária com um coordenador eleito 

para um mandato de dois anos.  

Segundo estabelecido pelo mesmo Regimento, “a estrutura do CEU 

privilegiará as relações horizontais, em especial aquelas entendidas como 

projetos estratégicos de integração do CEU”, sendo que “todos os profissionais 

e colaboradores atuantes no CEU devem ter como princípio, no desempenho de 

suas atividades, o caráter educativo de suas ações”. 
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O Regimento estipulava também a existência de um Colegiado de 

Integração. Tinha como objetivo “assegurar a integração operacional entre as 

diretrizes e prioridades das diversas Secretarias, Coordenadorias e Comunidade, 

promovendo a unicidade e organicidade do Projeto Educacional em seus 

objetivos educacionais, culturais, esportivos, sociais e políticos”.  

Faziam parte desse Colegiado o Gestor, os Coordenadores dos três 

Núcleos, os Diretores de CEI, EMEI, EMEF e o Coordenador do Telecentro. 

O Projeto previa, como apoio, uma Secretaria Geral, Assistentes Técnicos 

e Auxiliares Administrativos. 

 

3.3 – Gestão do equipamento 

O responsável legal pelo Centro era o seu gestor, eleito para mandato de 

dois anos, em lista tríplice elaborada pela Assembleia Geral do CEU, num 

processo eleitoral coordenado pela Coordenadoria de Educação da 

Subprefeitura. Para concorrer ao cargo, o candidato deveria ser profissional 

efetivo da Rede Municipal de Ensino há pelo menos três anos, podendo ser um 

professor, coordenador ou diretor de escola.  

Os candidatos a gestor participavam de um Programa de Capacitação de 

Gestores levado a efeito pela Fundação Instituto de Administração/FIA, da 

Universidade de São Paulo. Após essa etapa era indicado o Gestor. 

A gestão do Centro, de acordo com o Regimento Interno, é "feita de 

forma democrática e organizada, orientada pelos princípios de: 

a) Tomada de decisões de forma coletiva 

b) Participação direta da população e de entidades representativas da 

comunidade local 

c) Eleição direta de representantes em todas as instâncias de 

representação” 

Quando foram inaugurados os primeiros CEUs, ficou estabelecido que 

cada um deles deveria formar um Conselho Gestor. Este Conselho tinha 

instância deliberativa, de caráter permanente, com a responsabilidade de se 
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13º andar – São Paulo/SP 

CEP 04536-000 
Telefone: 11 3168-3655 

www.fundacaotidesetubal.org.br 
 



13 

articular com os diferentes colegiados e instâncias. Foi criado para discutir e 

deliberar sobre os rumos do equipamento e era composto de forma tripartite, 

por 39 membros, sendo: 

• 1/3 composto por funcionários públicos municipais vinculados à 

Subprefeitura/CEUs 

• 1/3 composto por usuários regularmente cadastrados 

(comunidade interna) 

• 1/3 composto por representantes de organizações não 

governamentais, juridicamente constituídas e sediadas na área de 

abrangência da subprefeitura. 

O gestor era o único membro nato do Conselho Gestor, mas não 

necessariamente seu Presidente, que deveria ser livremente eleito por seus 

pares. Além do gestor, os funcionários públicos que integravam o Conselho 

eram: os representantes de CEI, EMEI e EMEF; representantes das escolas do 

entorno (municipais ou estaduais); representantes dos núcleos de Ação 

Educacional, Ação Cultural e de Esportes e Lazer; representante(s) do 

Telecentro; representante(s) da Guarda Civil Metropolitana lotado(s) no CEU e 

representante da Subprefeitura. 

Os representantes da comunidade interna e externa deveriam ser 

igualmente eleitos em processo organizado e coordenado por uma Comissão de 

organização do processo eletivo para o Conselho Gestor do CEU. 

Além do Conselho Gestor, como instância de participação direta e não 

representativa, os CEUs contavam com uma Assembleia Geral anual. Dessa 

Assembleia participavam os três segmentos representados no Conselho Gestor. 

Poderiam ainda ser criadas Assembleias Setoriais. 

 

3.4 – Projeto arquitetônico 

Implantados nas regiões mais pobres da cidade, os CEUs tiveram um 

projeto arquitetônico diferenciado, “inspirado nas praças das cidades do 

interior” segundo afirmam seus arquitetos, funcionários do Departamento de 
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Edificações da Prefeitura – EDIF. Os primeiros prédios ocupam em média 13 mil 

metros quadrados de área construída, abrangendo três edifícios distintos: 

O bloco didático, em três pavimentos, destinado às salas de aula 

da EMEI e EMEF, à biblioteca, ao telecentro, à padaria comunitária e 

a equipamentos de apoio como salas dos professores, administração 

das Unidades Escolares, cozinha, refeitório etc. 

O bloco cultural, com cinco pavimentos, onde estão as duas salas 

de teatro, os ateliês de arte, a sala de dança, os estúdios de rádio e 

fotografia e o ginásio de esportes, além do núcleo administrativo e 

gestor do CEU.  

O prédio redondo, destinado ao Centro de Educação Infantil – CEI. 

Nesse espaço circular com um grande saguão, as salas são 

modulares e se intercomunicam por meio de portas de correr com 

função de paredes móveis. 

Além dos edifícios, o projeto padrão previu um solário com três piscinas, 

um parque infantil e uma pista de skate. Em alguns casos, dependendo do 

espaço disponível, quadras poliesportivas e de futebol completaram o conjunto.  

De acordo com o coordenador do projeto, arquiteto Alexandre Delijaicov, 

“foi pensado e projetado para ser um Centro de Equipamentos Urbanos (CEU) 

radiador de urbanidade, para mudar a condição da periferia e incluí-la no 

circuito cultural e educativo de São Paulo, ainda restrito às áreas  centrais da 

cidade”. “Respeitando e potencializando a dinâmica dos caminhos e a 

configuração urbana das comunidades de seu entorno, o CEU se implanta como 

um ponto de referência e encontro para elas.” 

 

4 – Os CEUS de São Miguel Paulista hoje 

Existem atualmente 25 CEUs em funcionamento, sendo que 21 foram  

inaugurados na gestão da prefeita Marta Suplicy (2003/2004) e quatro 

entraram em atividade nas gestões dos prefeitos José Serra e Gilberto Kassab 

(2005 até a presente data). De acordo com entrevista realizada com a atual 

Rua Jerônimo da Veiga, 164  
13º andar – São Paulo/SP 

CEP 04536-000 
Telefone: 11 3168-3655 

www.fundacaotidesetubal.org.br 
 



15 

responsável pelos CEUs na Secretaria Municipal de Educação, professora Mariza 

Ximenes, mais nove equipamentos seriam entregues à população até o final do 

mês de abril e outros oito até o final do ano de 2008. Desta forma, segundo a 

SME, prossegue-se na implantação do projeto criado na gestão anterior, porém 

com algumas adaptações. 

 

4.1 - Alterações  

Não foi possível encontrar, além do Regimento Padrão dos Centros 

Educacionais Unificados, de dezembro de 2006, outros documentos oficias 

sobre os CEUs. Neste documento observam-se algumas alterações em relação 

ao Projeto da gestão anterior. 

No que se refere aos objetivos, verifica-se que estes foram modificados 

em alguns aspectos, tornando-se menos ambiciosos. Assim, não propõem o 

desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos e 

tampouco a promoção do protagonismo infanto-juvenil. 

São objetivos do CEU: 

I) Oferecer às crianças, adolescentes e adultos a oportunidade de 

frequentarem 

II)  um espaço criativo de construção do conhecimento 

III) Ser um pólo de incentivo ao desenvolvimento educacional, cultural e 

esportivo da comunidade  

IV) Ser um pólo de experiências educacionais inovadoras 

V) Ser um centro de promoção da equidade social de seus usuários 

A estrutura permanece basicamente a mesma implementada no 

governo anterior. A equipe é composta fundamentalmente de: um gestor, três 

coordenadores de núcleos (educação, esporte, cultura) e um diretor para cada 

Unidade Escolar. Esses coordenadores têm cargo em comissão, porém 

atualmente pertencem à carreira do magistério. As indicações são feitas pela 

Coordenadoria (hoje Diretoria) de Ensino ou pelo Secretário da Educação. 
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Agora todos são do quadro de pessoal da Educação. Anteriormente vinculavam-

se a três Secretarias distintas: Educação, Cultura e Esportes. 

A Secretaria Municipal de Comunicação Social continua a manter um 

telecentro em cada CEU, que atende também a comunidade externa. 

No que se refere à gestão, verifica-se que o gestor deixou de ser eleito 

e passou a ser indicado pela SME.  

Quanto ao Conselho Gestor, a maioria dos que estão em vigor 

atualmente foi constituída em 2006. Em janeiro de 2008 foi publicada uma nova 

lei modificando sua composição e suas atribuições, porém sua regulamentação 

ainda não foi publicada. De acordo com a nova legislação, o Conselho Gestor do 

CEU terá função consultiva e deliberativa, será paritário e composto pelos 

seguintes membros e respectivos suplentes:  

   -6 (seis) representantes de equipamentos públicos integrantes do CEU, 

sendo: 1 (um) Gestor do CEU, 1 (um) diretor do Centro de Educação Infantil, 1 

(um) diretor de Escola Municipal de Ensino Infantil, 1 (um) diretor de Escola 

Municipal de Ensino Fundamental, 2 (dois) membros dos núcleos de Esporte e 

Lazer, de Ação Cultural e Educacional;  

    -3 (três) representantes de outros equipamentos sociais do entorno;  

   -6 (seis) representantes eleitos pelos professores e demais 

trabalhadores dos equipamentos públicos integrantes do CEU;  

   -15 (quinze) representantes eleitos pelos alunos, pais e representantes 

da comunidade do entorno do CEU.  

§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho Gestor do CEU, com 

direito a voz e não a voto, outros representantes da administração municipal, 

de entidades, associações e movimentos populares organizados e outros 

membros da comunidade. 

No projeto arquitetônico, segundo a representante da SME, foram 

realizadas algumas alterações, visando reduzir custos e fazer algumas 

adequações. Entre as mudanças, a professora Mariza Ximenes cita o aumento 

no número de salas de aula, a simplificação no projeto do teatro, hoje menos 
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sofisticado, a localização da quadra de esportes no andar térreo e não mais em 

cima do teatro etc. Com as alterações houve, segundo a SME, redução de cerca 

de 20% no custo total da obra. Também houve diminuição de custos na oferta 

de atividades e apresentações, com maior racionalização das licitações. 

A Secretaria informou, ainda, que o horário de funcionamento dos CEUs 

é das 7 às 22h durante a semana e das 8 às 22h finais de semana, mas há 

variações de CEU para CEU. Só fecham em 24 e 25 de dezembro e em 1º. de 

janeiro. A cada três meses todos os CEUS fecham um final de semana para 

dedetização. 

 

4.2 – Um primeiro olhar 

O CEU pode ser visto à distância, pela sua dimensão e imponência 

arquitetônica, destacando-se em meio a um entorno pobre, característico dos 

nossos bairros de periferia.  Chama atenção o fato de não haver pichações nos 

muros e nas paredes.  

Os CEUs Curuçá e São Carlos obedecem ao projeto arquitetônico 

original. Apresentam espaços amplos, os três edifícios que abrigam as Unidades 

Escolares e as demais dependências: teatro, sala de dança, biblioteca, 

telecentro, quadra esportiva, ateliês, padaria, administração. 

Na parte externa há três piscinas e pequena área verde com algumas 

plantas e brinquedos construídos para os menores. 

O CEU Água Azul, localizado no bairro Cidade Tiradentes, faz parte da 

leva de equipamentos construídos no governo atual. Inaugurado há poucos 

meses (outubro/07), tem aspecto atraente, dando a impressão de mais “leveza” 

do que os primeiros, embora também seja grande e imponente. Abriga 

praticamente todas as dependências citadas acima. Neste CEU a quadra de 

esportes está localizada no andar térreo, e não mais sobre o teatro. Nos CEUs 

construídos de acordo com o projeto antigo, a utilização da sala de espetáculos 

fica prejudicada quando há treino esportivo. O acesso ao interior dos CEUs 

visitados é liberado pelo segurança que se encontra no portão, mediante 
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identificação do destino de cada um. Os usuários precisam ter uma carteirinha 

de ingresso, obtida mediante apresentação de um comprovante de residência e 

uma foto. 

No saguão de cada CEU veem-se afixadas as informações sobre cursos e 

oficinas para os interessados. 

No seu interior chama atenção a presença predominante de crianças 

(das Unidades Escolares) e pessoas idosas e a quase ausência de jovens. À 

medida que vamos circulando pelo equipamento, em seus vários blocos, chama 

a atenção, também, a numerosa equipe de limpeza e os cuidados com 

manutenção e higiene.  

Nestes CEUs, o afluxo de usuários (não alunos), durante a semana não é 

grande, deixando ociosos vários espaços. Um movimento maior foi observado 

no CEU da Cidade Tiradentes. Nos finais de semana o movimento é maior, 

sobretudo para o uso da piscina. 

 

4.3 – Estrutura e funcionamento 

Não foi apresentado pelos entrevistados nenhum organograma formal, 

que explicasse a sua organização, mas todos descrevem a estrutura da mesma 

forma: um gestor, três núcleos, três Unidades Escolares e o telecentro. 

Conforme declararam os três gestores entrevistados, eles não exerciam 

essa função no governo anterior e foram indicados para o cargo pela atual 

Coordenadoria de Educação.  

O gestor é o responsável pela coordenação e administração de todo o 

Centro: plano anual, projetos, equipe dos núcleos e o pessoal de segurança e 

limpeza, que é terceirizada (cerca de 60 trabalhadores para limpeza e 30 para a 

segurança). Além disso, gerencia a verba de manutenção para pequenos 

reparos, que gira em torno de R$8.000,00 mensais. 

Cada núcleo conta com um coordenador geral e dois coordenadores de 

projeto (um responsável pelo trabalho interno e outro pelo externo). O núcleo 

de esportes dispõe ainda de técnicos formados na área e  concursados. Conta 
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também com voluntários da comunidade, habilitados em Educação Física. O 

número destes profissionais pode variar de um para outro Centro. Todos os 

CEUs contam com salva-vidas nas piscinas 

O coordenador dos núcleos organiza os projetos que serão desenvolvidos 

na sua área, examina os projetos que recebem de fora, avalia os pedidos da 

comunidade para uso dos espaços e se articula com os outros núcleos para 

definir a programação conjunta. As entrevistas mostraram que nem sempre 

essa articulação ocorre da melhor maneira, ficando garantida especialmente 

nos grandes eventos: Dia das Mães, Dia da Mulher etc. 

O núcleo de educação concentra-se principalmente no Projeto “São 

Paulo é uma Escola”, e coordena algumas outras ações diretamente vinculadas 

às Unidades Escolares. 

Os núcleos de cultura e esportes, por sua vez, recebem muita solicitação 

da comunidade para uso dos seus espaços (quadra, teatro e sala de dança). Os 

pedidos são por eles avaliados e são ou não liberados. Em alguns casos, 

também buscam e trazem de fora parcerias e eventos para finais de semana. 

Segundo uma coordenadora, “como não há verba para contratação, oferecemos

o espaço em troca de apresentações”. Outra coordenadora afirmou: “avalio os 

pedidos da comunidade e, quando tenho cisma com o grupo, procuro assistir 

aos espetáculos antes”. 

 

O telecentro funciona de forma independente, uma vez que faz parte da 

Secretaria Municipal de Comunicação Social. Atende alunos e a comunidade em 

geral, e é muito procurado. 

Um Colegiado composto por gestor, coordenadores dos núcleos e 

diretores das escolas fica responsável pela integração dos projetos e das ações 

a serem desenvolvidas. Reúne-se mensalmente e, para essas reuniões, são 

convidados também o coordenador do telecentro, o responsável pela biblioteca 

e lideranças das equipes de segurança e limpeza. 

Vários entrevistados revelaram que essa integração é difícil, 

principalmente pelas dificuldades de relacionamento com as Unidades Escolares 
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(CEI, EMEI, EMEF), sobretudo com a EMEF, que se coloca como uma Unidade à 

parte. Segundo uma das gestoras entrevistadas “a relação com os três diretores 

das Unidades não é fácil, mas a gente tem que batalhar para conseguir. Um 

exemplo foi o Recreio nas férias: as Unidades não se inscreveram e a gestão 

teve que assumir e fazer a inscrição de mais de 800 crianças”. Isso ocorreu em 

mais de um CEU. 

Outros depoimentos refletem essa dificuldade: “a articulação com a 

escola é mais difícil. São diferenças políticas, sutis, veladas”. “Há projetos 

separados: os da gestão (dos três núcleos) e os das Unidades Escolares”. Para 

um dos coordenadores, “a comunicação interna é a grande dificuldade; cada 

um fica no seu canto”. 

“

 

De todos os depoimentos é possível depreender que coexistem no CEU 

dois blocos distintos: o da gestão, com seus três núcleos, e o das escolas, que 

também não interagem entre si. Quanto ao Conselho Gestor, segundo alguns 

entrevistados, atualmente está esvaziado, aguardando Portaria que o 

estruturará novamente. De acordo com um deles o Conselho Gestor era, 

antigamente, composto de cerca de 40 pessoas. Muitos dos representantes da 

comunidade participavam por interesse próprio (trazer o seu grupo, ter 

prioridade na quadra etc.). Agora teremos um Conselho menor”

A mudança de vinculação dos funcionários do CEU ao quadro da 

Educação, e não mais a três Secretarias, como era anteriormente, provocou, 

segundo muitos entrevistados, um empobrecimento na sua forma de atuação, 

conforme atestam os depoimentos abaixo: 

“quando eram três Secretarias, o CEU era mais voltado para fora, mas 

agora é mais voltado para dentro”. 

“A Secretaria Municipal de Educação tenta igualar as pessoas e isso não 

funciona. Na área da cultura tudo tem que ter muita abertura e, com a 

educação, nem sempre isso é possível”. 

“O pessoal da Educação não tem a cultura de se abrir para as outras 

propostas”. 
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“... a lógica do projeto CEU pedia a cultura como atividade integradora". 

 “... seria preciso mudar a mentalidade dos profissionais da Educação, 

para entenderem escola e clube juntos”. 

 “... ficou restrito à Educação e o espaço ficou meio morto  É preciso 

achar um meio termo e os CEUs precisam dialogar com outros espaços 

de cultura da região. Eu acho prejudicial o CEU ficar totalmente na 

Educação. É um pensamento único e isso é ruim. Só se amplia quando 

há mais setores envolvidos. Não pode haver pensamento único”. 

.

Os CEUs visitados funcionam, durante a semana, nos turnos da manhã, 

tarde e noite. Aos domingos as atividades vão só até o final da tarde e o 

telecentro não funciona. A biblioteca está aberta, nos finais de semana, até às 

16h. Observa-se, entre os CEUs, no entanto, algumas variações no modo de 

funcionamento.  

 

4.4 – Atividades desenvolvidas  

Além do funcionamento normal das escolas, e do EJA no período 

noturno, os CEUs visitados oferecem várias atividades, que podem ser assim 

agrupadas: 

A. Atividades para os alunos fora do horário de aulas. 

Através do Projeto "São Paulo é uma Escola”, de responsabilidade do 

Núcleo Educacional, é oferecida aos alunos da EMEI e EMEF a oportunidade de 

passar maior tempo na escola, realizando duas ou três oficinas diárias. Não 

funciona como um período integral, uma vez que as crianças ficam poucas 

horas além do seu período normal de aula e é facultativo. Uma gestora 

informou que “antes havia um número maior de oficinas para os alunos (até às 

18h), mas foram cortadas por falta de verbas”. 

A procura por esse projeto é baixa, restringindo-se a uma parcela de 

crianças da EMEI e cerca de 10% dos alunos da EMEF (1º. ao 4º. Ano). Os 

jovens (alunos mais velhos) “não se interessam; não querem ficar mais tempo 

na escola”. 
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Algumas mães justificam o desinteresse por não terem possibilidade de 

buscar os filhos no meio do período. Uma delas afirmou: “estou sem trabalho, 

então posso vir buscar minha filha nesse horário (14h30). Se estivesse 

trabalhando teria que pagar alguém para vir e depois ficar tomando conta até 

eu chegar”. 

 As oficinas são ministradas pelos oficineiros contratados pelas ONGs. 

Eles ganham pelo número de oficinas que ministram e são pagos com verba 

repassada às ONGs pela SME. A Coordenadoria de Educação realiza uma 

licitação para escolha das ONGs que serão responsáveis pelas oficinas. Os 

contratos com as ONGs têm duração de seis meses, renováveis por mais seis. 

Os CEUs solicitam as atividades que teriam maior aceitação, porém nem 

sempre são atendidos, uma vez que as ONGs têm oferta limitada. Segundo uma 

coordenadora do núcleo de cultura, "o Projeto ‘São Paulo é uma Escola’ 

trabalha sem fazer uma pesquisa de interesse, e sim com o que as ONGs 

oferecem: oficinas de artes, dança e esportes”. 

B. Atividades esportivas para usuários da comunidade  

Estas atividades são desenvolvidas pelos técnicos do núcleo de esportes 

durante a semana e por voluntários nos finais de semana. Têm muita procura e 

englobam várias modalidades: ginástica, ginástica para gestantes, 

hidroginástica, caminhadas, natação, basquete, voleibol, futsal, handebol, 

caratê, hapkido, alongamento, capoeira, gincanas e jogos. Os voluntários não 

recebem ajuda financeira alguma. 

C. Atividades culturais oferecidas pela Secretaria de Educação e 

da Cultura  

Estas Secretarias têm contratado grupos profissionais para se 

apresentarem nos CEUs, nos finais de semana. De acordo com os 

entrevistados, isso ocorre geralmente uma vez por mês. Exemplos: Banda 

Sinfônica, peças teatrais, espetáculos de dança e (raramente) música. 

Trimestralmente acontecem, também nos finais de semana, o que alguns 

chamam de Diálogos Culturais: apresentação de grupos da própria comunidade, 
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conversa com escritores, shows de música, teatro, mostra de arte, balé, poesia, 

pop-rock etc. São artistas convidados que aceitam se apresentar sem 

remuneração.  

As dificuldades dessa área são explicitadas pelos coordenadores: 

 “como não há verbas para contratações, ofereço o espaço para 

ensaios, em troca de apresentações”.  

 “não temos verba para trazer grupos de qualidade. Os que 

aceitam se apresentar sem remuneração não são os melhores. Se 

ao menos pudéssemos pagar o transporte e alimentação do 

pessoal...”.  

 “Os grupos da periferia ainda não estão preparados, em relação à 

documentação, para participar de licitações”. 

Os CEUs Curuçá e Agua Azul contam com instrumentos musicais, e em 

função disso desenvolvem, com os alunos, atividades tais como: flauta, coral e 

montagem de orquestra.  

Conforme alguns entrevistados informaram, está previsto para o mês de 

junho uma parceria com o Projeto Guri, ligado à Secretaria de Cultura do 

Estado de São Paulo e voltado para a inclusão sociocultural de crianças e 

adolescentes por meio do ensino musical. 

D. Teatro e dança vocacional 

Estas atividades também são de responsabilidade da Secretaria de 

Cultura, através do projeto Fábrica de Cultura. A proposta inicial era formar 

grupos de teatro e dança e/ou dar apoio a grupos já existentes. Atualmente são 

trabalhadas as habilidades nessas duas linguagens, sem preocupação 

vocacional. O publico-alvo são os jovens acima de 14 anos, priorizando aqueles 

que frequentam ONGs e os alunos das escolas do bairro. Estas atividades têm 

muita procura. 

E. Atividades específicas para a Terceira Idade 

Um dos entrevistados observou que "os idosos estão ávidos por 

atividades". A frequência de pessoas nessa faixa etária é grande e para esse 
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público os CEUS oferecem atividades tais como: bordado, artesanato, ginástica, 

hidroginástica, caminhadas e atividades recreativas. São coordenadas pelos 

técnicos do núcleo de esportes e por voluntários. 

Algumas senhoras idosas entrevistadas na área externa do CEU, 

enquanto aguardavam o horário da aula de hidroginástica, expressaram o seu 

contentamento em relação à possibilidade de convívio e à programação que o 

Centro oferece.  

F. Atividades do Programa Recreio nas férias 

As entrevistas revelam que o Programa Recreio nas Férias tem grande 

adesão, especialmente de crianças pequenas. No entanto as EMEFs resistem 

em aderir à organização geral dos CEUs para esse Projeto. Preferem 

desenvolvê-lo de forma independente, o que já ocasionou a realização 

simultânea das atividades de dois programas Recreio nas Férias em um mesmo 

CEU: um da gestão (envolvendo os três núcleos) e outro da EMEF. 

G. Outras atividades desenvolvidas por voluntários 

Depois da saída das crianças e nos finais de semana são oferecidas à 

comunidade aulas de ginástica, xadrez, meditação, lien’chi, dança do ventre, 

outras danças etc. Os oficineiros são voluntários. 

H. Atividades em datas comemorativas  

Os CEUs desenvolvem atividades especiais em datas como Dia da 

Mulher, Dia do Índio, Dia das Mães etc. 

I. Atividades mais concorridas 

Dentre as atividades oferecidas pelos CEUs, as mais procuradas são: 

• Pelas crianças: piscina, esportes, parquinho, teatro infantil e as 

oficinas do Projeto “São Paulo é uma Escola”. 

• Pelos jovens: piscina, aulas de dança, teatro e dança vocacional, 

street-dance, telecentro, atividades na quadra, espetáculos de música e 

teatro. Nas palavras de um dos entrevistados, “os espetáculos de hip-

hop lotam de jovens”. 
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• Pelos adultos: piscina, atividades na quadra, caminhadas, grandes 

eventos comemorativos, telecentro, cursos práticos tais como curso de 

domésticas e babás e curso de hidráulica (ocorrem raramente). 

• Pelos idosos: ginástica, hidroginástica, artesanato.  

Durante a semana predominam as crianças e os idosos. Segundo uma 

coordenadora, “os jovens vêm quando os professores trazem. Eles não se 

interessam muito. E eles também têm problemas de não saberem se comportar 

como público”. 

No final de semana o CEU chega a receber mais de 1500 pessoas. Só na 

piscina, em dia de calor, cerca de 800. Por esse motivo é feito um 

agendamento por turnos (10 às 12 h; 13 às 15h, 15 às 17h). Isso é motivo de 

reclamação por parte dos usuários, que têm de se programar com antecedência 

para utilizar os equipamentos. 

J. Atividades solicitadas e não atendidas 

• Cursos profissionalizantes tais como manicure, cabeleireira, costura, 

hidráulica etc. (grande demanda de jovens e adultos). 

• Aulas de música (instrumentos), de dança, dança de salão.   

• Atividades de circo, hip-hop, ioga.  

• Cinema (era oferecido e tinha grande frequência; atualmente, por 

problemas de direitos autorais, foi suspenso e há muitas queixas por 

isso).  

• Shows profissionais. 

• Palestras educativas. 

O CEU São Carlos realizou durante seis meses um trabalho com jovens, 

intitulado “ponto de encontro”, durante o qual uma psicóloga (voluntária) e um 

professor conversavam sobre atitudes e valores. Hoje eles não têm como dar 

continuidade a esse trabalho, que agradava e orientava muito os jovens. 

Além dessas atividades foi enfatizado que a única quadra existente nos 

CEUs Curuçá e São Carlos não atende à grande demanda, principalmente por 
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futsal. Há, também, uma forte solicitação para que a Padaria-Escola, que 

oferecia cursos de panificação, seja reativada. 

A divulgação das atividades é feita por meio de: fôlderes, filipetas, 

folhetos afixados nos estabelecimentos comerciais e distribuídos nas Unidades 

Escolares do CEU, jornal do CEU, Portal da Prefeitura e através da 

Coordenadoria de Ensino. Não há verba específica para divulgação, o que foi 

alvo de críticas por parte dos entrevistados, pois o material fica muito precário. 

Alguns deles sugerem a existência de um responsável por essa área. 

Em anexo, material de divulgação dos CEUs visitados. 

 

4.5 Participação da comunidade 

O foco central deste estudo dos CEUs de S. Miguel é justamente o nível 

de apropriação que dele faz a comunidade. 

Nas visitas realizadas foi possível verificar que, durante a semana, a 

comunidade frequenta o CEU de acordo com uma programação previamente 

estabelecida, porém a sua presença é pouco notada, pois é pequena em 

relação aos espaços disponíveis no equipamento.  Chama atenção a baixa 

frequência de jovens e o número de salas e salões vazios. Um jovem assim se 

manifestou: “Só venho no final de semana, no horário que pode usar a quadra. 

Jogo vôlei, chego e monto o time. Só venho para isso e para o teatro, se tiver 

show legal. Prefiro ir nas baladas”. Outro explicou: “Não venho mais porque os

amigos moram longe e não têm carteirinha. Para fazer carteirinha é difícil, 

porque só pode na semana, e com hora certa e eles trabalham e não podem 

faltar”. 

 

Nos finais de semana a frequência é mais intensa, embora, por uma 

questão de organização, haja agendamento para o uso dos espaços. A 

população dos bairros vizinhos só comparece em eventos muito especiais e 

ainda assim em pequeno número. 

Algumas falas dos entrevistados revelam como está se dando a 

participação da comunidade nos CEUs. 
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“A comunidade vem mais nos finais de semana. À noi e, 

durante a semana, eles quase não vêm.” 

t

;

t

i i l , .

  

.

,

“Os pais vêm pouco  só quando tem atividades diretamente 

relacionadas a seus filhos. Não há busca dos pais por 

atividades culturais. Eles par icipam um pouco mais das 

atividades esportivas.” 

“O público varia muito... a comunidade se acomoda: se está 

fr o f cam em casa, se tem jogo de futebo  na TV  não vêm  A 

comunidade é mais resistente para a cultura.” 

 “O CEU oferece muita coisa e vem bastante gente. Poderia vir 

mais, mas a população é que não quer vir aproveitar.” 

“A comunidade está muito presente (principalmente a Terceira

Idade) e reconhece o CEU como um equipamento de 

qualidade ” 

 “A comunidade se apropriou do CEU e cuida. Há um grito de 

hip-hop que diz: é tudo nosso! Trabalhei muito o significado 

disso.” 

 “No início a comunidade fazia um uso indevido dos espaços e 

entrava para roubar. Isso melhorou muito, mas ainda temos 

que progredir.” 

 “Antes a comunidade usava tudo como se fosse seu. Queriam 

usar os computadores e achavam que podiam usar qualquer 

um deles. Diziam que estávamos reprimindo em não deixar. 

Insistimos que isto é seu (da comunidade)  mas tem hora de 

usar, precisa cuidar e existem computadores no telecentro.” 
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“É necessário criar uns ritos para eles entenderem o que é um

teatro e como se adequar a um espetáculo. Na gestão da Marta 

falavam muito em um projeto de formação de público.” 

 “Antes trabalhavam mais a comunidade em torno da escola e 

viam o aluno como alguém da comunidade.” 

“A comunidade que tem produção artística, tem dificuldade 

com a burocracia.” 

“Os grupos da periferia ainda não estão preparados, em 

relação à documentação, para participar de licitações.” 

“Precisaria ter uma presença mais forte das entidades. Deveria 

haver mais diálogo com as experiências da localidade.” 

Algumas entidades sociais da região assim se manifestaram: 

“A comunidade diz que o CEU coloca muita barreira, não foi 

feito para uso de todos. Há tentativas de barrar a comunidade 

– ela se sente excluída. Por isso é que às vezes eles invadem; 

eles se sentem diminuídos. A comunidade não sente que o 

equipamento é dela. Tem muita burocracia e tem preconceito. 

Teria que chamar mais a comunidade como parceira. Eles 

esquecem que isso aqui é periferia, é de gente pobre, que não 

sabe fazer toda essa papelada. Mesmo com carteirinha, se não 

tiver agendado, não entra. Não pode ir para a quadra e 

assistir.” 

“Os núcleos de cultura dos CEUs desconhecem a produção 

cultural local. É um espaço maravilhoso que é mal aproveitado, 

e a Coordenadoria não percebe isso. Os CEUs não ajudam as 

pessoas a criar um vínculo com eles. Não criam relações 

humanas, é frio. No CEU o que atrai é o esporte; a cultura não

faz muito parte.” 
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“Uma vez alguns grupos de axé quiseram se apresentar no 

CEU e eles não deixaram por ‘não considerarem ‘adequado’. Aí

a tu ma foi lá e quebrou tudo.”

 

r  

“A oferta de espetáculos não é tão grande quanto era na 

gestão passada. A comunidade assistiu o começo dos CEUs, 

quando injetavam muito dinheiro, até em exagero. 

Esbanjavam. Era um absurdo. Então a comunidade compara e 

acha que não está acontecendo nada.” 

Analisando os depoimentos, pode-se verificar que a participação da 

comunidade está aquém das expectativas. Os entrevistados levantam algumas 

hipóteses para explicar esse fato, mas essas explicações divergem quando 

confrontadas às das entidades sociais e dos funcionários entrevistados. Há 

pontos de contato e fica evidente a necessidade de um trabalho que aproxime 

a comunidade do CEU, trabalho este que exigiria tempo e empenho de toda a 

equipe. Os espaços (piscina, teatro, sala de dança etc.) são novos para essa 

população, o que pressupõe o desenvolvimento de ações que levem à formação 

de público para uso do equipamento oferecido. O mesmo acontece em relação 

aos procedimentos administrativos, que são muitos e podem estar afastando os 

potenciais usuários desses bairros tão populosos. É ressaltada, também, a 

necessidade de conhecimento e valorização da produção cultural local, como 

forma de facilitar e estimular a apropriação do espaço pela comunidade.  

Com relação à Terceira Idade, os depoimentos atestam sua presença 

significativa nesses CEUs e sua satisfação com o atendimento.  

Indagados sobre a existência de depredação no equipamento, os 

entrevistados afirmaram que há pouca, considerando o número de pessoas que 

frequentam o CEU. Uma entrevistada afirmou: “Já houve mais, a comunidade 

tem o CEU como referência e o respeita”. Outra funcionária comentou: 

“depredação do elevador e invasão da piscina não acontecem mais. Estamos 

trabalhando neste sentido”.  Por outro lado, uma gestora respondeu dizendo 

que “...falta ensinar o respeito entre os alunos e para com o espaço público. Há 
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muita agressão entre eles”. Outro gestor referiu-se a roubos de alguns 

componentes do equipamento, como as torneiras dos banheiros. 

 

4.6 – Parcerias  

Os entrevistados relatam que até há pouco tempo havia muitas 

entidades parceiras do CEU, que colaboravam das mais diversas formas, 

conforme pode ser observado nos exemplos abaixo. Atualmente os gestores 

informam que contam com muito poucas parcerias, o que empobrece a 

programação oferecida. 

 Votorantin: trouxe a Bachiana jovem, realizou palestras sobre Meio 

Ambiente, ofereceu mudas de plantas. 

 Casa da Cultura de São Miguel: realizou uma mostra cultural. 

 Labor: fez um projeto para a EMEF, mas a Unidade não se inscreveu. 

Trabalhou somente com o pessoal de dança e teatro. 

 UNICSUL , USP e SUS: Projeto Dengue e outros. 

 Parque do Carmo: cede mudas de plantas. 

 Banco Santander: doou instrumentos musicais para todos os CÉUS. 

 Instituto Pão de Açucar: disponibilizou equipes para ministrar aulas 

de música nos CÉUS. 

 Restaurante Família Mancini: realizou curso de salgados e doces na 

Padaria Comunitária. 

 Hospital Albert Einstein:  realizou 50.000 exames médicos para 

utilização das piscinas dos CÉUS. 

 Fundação Volkswagen: ofereceu capacitação para contadores de 

histórias. 

 

4.7 – Conquistas e desafios 

O que para alguns entrevistados representam conquistas, fruto do 

trabalho realizado pelo CEU, para outros configuram-se, ainda, como grandes 

desafios a serem vencidos. Alguns depoimentos ilustram essa situação. 
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“Antes a comunidade usava tudo como se fosse seu. Agora já sabe  

utilizar com consciência e responsabilidade o espaço." (CEU S. Carlos)  

“Precisa ser feito um trabalho de formação de público para eles saberem 

se comportar num teatro. Eles não sabem se comportar como público." (CEU 

Água Azul) 

“A comunidade se apropriou do CEU, que passou a ser uma referência.“ 

(CEU Curuçá) 

“Precisamos conquista  mais os pais e a comunidade.” (CEU Curuçá) r

r

r

r

“Precisamos conquista  os jovens de 14 a 16 anos. Há muitos jovens no 

entorno e o basquete e o vôlei têm vagas excedentes.” (CEU Água Azul) 

“A parte estrutural está bem organizada. Antes não tínhamos muito 

controle; era bagunçado e sumia muita coisa. Hoje isso não acontece – temos 

tudo trancado.” (CEU S. Carlos) 

“A maior conquista foi a organização interna e a integração das equipes. 

Antes havia conflitos internos." (CEU Curuçá) 

O maior desafio é conseguir uma integração com as Unidades Escolares 

e atingir mais os alunos da EMEF, pois eles não se inscrevem e os pais não 

valorizam as oficinas. Outro desafio é forma  público.” (CEU S. Carlos) 

“Os alunos já sabem o que é uma peça de teatro, um espetáculo.” (CEU 

Curuçá) 

“Essa gestão organizou melhor as coisas. Antes era muito à vontade. 

Hoje a pessoa entra no CEU e tem que dizer onde vai e o que vai fazer. Não 

pode entra  por entrar. Se for só para assistir a um jogo tem que dizer e, 

normalmente, tem que fazer agendamento e preencher uma ficha.” 

(Coordenador do núcleo esportivo do CEU S.Carlos) 

“A comunidade diz que o CEU coloca muita barreira, não foi feito para o 

uso de todos. Mesmo com carteirinha, se não estiver agendado, não entra. Não 

pode ir para a quadra e assistir. Gente pobre não sabe fazer toda essa 

papelada.” (Lider da comunidade do Bairro Jardim S. Carlos) 
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5 – As escolas do CEU 

Todos os CEUs abrigam três Unidades Escolares (CEI/ EMEI/ EMEF) e o 

curso supletivo ( EJA)  à noite.  

Antes mesmo de fazer contato com as escolas, já havia repetidas 

informações das equipes dos Núcleos de que a EMEF “é um problema”, “é 

difícil”, “é resistente à integração”. Os depoimentos colhidos nas escolas 

confirmam as dificuldades: 

”A estrutura do CEU foi pensada para tudo ser bem integrado, mas isso 

não acontece. Não há integração. É como se fosse tudo separado. Apenas se 

garante a vaga na EMEF, para os que vêm desta EMEI. Também não há 

nenhuma articulação com as outras escolas da região.” 

A rigidez da EMEF transpareceu também no funcionamento de um 

Teleceu (sala de informática da escola), que segue uma grade horária e fica 

ocioso devido à falta de flexibilidade do responsável, que não permite que os 

alunos usem os computadores fora do horário da aula.  

No contato com dois diretores de EMEF e um assistente de direção (o 

terceiro não compareceu à escola, na data marcada para entrevista) foi possível 

constatar que as escolas dos CEUs só se diferenciam das demais da Rede 

Municipal de Ensino pela sua estrutura física, não havendo orientação 

pedagógica diferenciada. A relação da SME com estas escolas é exatamente a 

mesma que mantém com as demais.  

Conforme afirmou um diretor, ”a Coordenadoria de Ensino e a direção 

das escolas não as veem como especiais; eu, no entanto, penso que elas 

deveriam ter maior abertura. É preciso mudar a concepção de escola e da ação 

pedagógica dentro do CEU. Os professores são muito conservadores. Eles 

querem os equipamentos para uso exclusivo dos alunos. O pro essor de 

Ciências não usa o laboratório...”. 

f

 

Outro diretor comentou: “O professor, nas escolas, era engessado e 

reclamava. Agora que tem o recurso (todo o equipamento) ele ficou com medo

e se recolheu à sala de aula”. 
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Segundo uma coordenadora, “...seria preciso mudar a mentalidade dos 

profissionais da educação para entenderem escola e ‘clube’ juntos”. Outra 

comentou: “Os professores querem dos alunos coisas que eles mesmos não 

praticam. Por exemplo: tivemos a apresentação de uma Banda Sinfônica, foi 

lindo, os alunos vieram e nenhum professor compareceu”. “Quando se 

anunciou que teremos o Projeto Guri, veio a pergunta  ‘sou obrigada a 

aceitar’?”. 

:

f

Apesar do que foi expresso, não se percebem, no interior da escola, 

esforços para reverter esse quadro. Sabe-se que, apesar de alguns terem 

consciência do isolamento da EMEF, este é um assunto que caminhou pouco 

nas reuniões do Colegiado, que visam justamente a integração. 

O contato com mães na Secretaria de uma das escolas, no horário de 

início das aulas, relembra cenas comuns (em várias escolas da rede), 

decorrentes das faltas frequentes dos professores e do descompromisso com a 

situação que esse problema acarreta: alunos sem aula, perdidos no espaço; 

alunos “encaixados” em classes de outras séries, alunos voltando para casa 

porque a professora entrou em licença etc. Alguns depoimentos atestam isso:  

“O meu filho, aluno do 2º. ano, é novo na escola.Ontem foi colocado na 

classe do 4º. ano, porque a pro essora está faltando. Então ele não quer mais 

vir.”  

“A professora da minha filha faltou outra vez. Dizem que ela estudou 

mais, para ensinar as crianças com dificuldade. Mas ela falta muito e quando 

vem ensina a fazer chocolate (período da Páscoa). Eu quero que ela ensine a 

ler e escrever; aula de culinária eu dou em casa.” 

“O meu filho já não veio hoje, porque a professora dele avisou que vai 

ficar em licença por 15 dias. Então eu vim buscar o leite dele.” 

As mães faziam as queixas, mas a atendente da Secretaria não sabia 

responder e não tinha a quem recorrer, uma vez que a Diretora e a 

Coordenadora Pedagógica encontravam-se ausentes da escola naquele 

momento. 
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5.1 Resultados de desempenho 

Comparando-se o desempenho na Prova Brasil dos alunos das EMEFs 

dos CEUs estudados, observa-se que, em ambas, os resultados estão abaixo 

das médias nacional, estadual e municipal.   

Em relação às escolas da região de São Miguel Paulista, verifica-se que: 

• na 4ª. série, tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática as 

escolas desses CEUs estão na média da região que, por sua vez , é muito 

baixa;  

• na 8ª. série, em Língua Portuguesa, o resultado do CEU S. Carlos 

também fica na média da região, enquanto no CEU Curuçá fica muito 

abaixo. Em Matemática, ambas as escolas estão muito abaixo da média 

da região. 

Todos os resultados do CEU Curuçá são inferiores aos do CEU São 

Carlos. 

Os quadros abaixo mostram essa situação. 

 

PROVA BRASIL 

São Miguel Paulista - Resultados em Língua Portuguesa e Matemática 
nas 4ª séries 

      EMEF LP – 4ª  MN 
172,91

 ME 
178,19

 MM 
167,63

MAT 4ª  MN 
179,98 

 ME 
183,60 

 MM 
172,46 

Alm.Pedro de Frontin   151,53     151,47    
Antônio C. Andrada Silva 168,29    XXX 180,00  XXX   XXX 
Armando Righetti 154,81    158,55    
Arq. Luis Sala 178,54  XXX  XXX  XXX 180,76  XXX   XXX 
Capistrano de Abreu 164,04    171,56    
CEU Curuçá 156,33    161,41    

CEU São Carlos 
158,87    166,38    

Darcy Ribeiro 175,17  XXX   XXX 174,29    XXX 
D.Paulo Rolim Ribeiro 164,74    178,60    XXX 
Dr.João Augusto Breves 155,34    160,97    
Dr. Pedro Aleixo 172,92  XXX   XXX 177,97    XXX 
José Américo de Almeida 146,05    154,63    
Pe. José de Anchieta 159,66    164,75    
Pedro Teixeira 166,42    174,34    XXX 
Pres. Epitácio Pessoa 167,77    XXX 175,97    XXX 
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Prof.José Bento de Assis 153,57    160,34    
Raimundo Correia 164,54    171,15    
Raul Pilla 130,67    124,67    
Sen.José Ermírio Morais 118,38    128,06    
Ver.Flávio Augusto Rosa 153,20    161,13    
Virgílio de M. Franco 116,49    123,62    

MN – média nacional;   ME – média es adual;   MM – média municipal;  XXX – acima da média  t
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São Miguel Paulista - Resultados em Língua Portuguesa e Matemática 
nas 8ª séries 

      EMEF LP – 8ª  MN 
222,63

 ME 
226,88

 MM 
221,94

MAT 8ª  MN 
237,46 

 ME 
240,05 

 MM 
233,39 

Alm.Pedro de Frontin   230,78  XXX  XXX  XXX 240,52  XXX  XXX  XXX 
Antônio C. Andrada Silva 223,22    231,13    
Armando Righetti 214,35    227,23    
Arq. Luis Sala 219,51    221,75    
Capistrano de Abreu 239,05    244,27    
CEU Curuçá 209,47    222,50    

CEU São Carlos 
216,82    227,87    

Darcy Ribeiro 234,35    244,79    
D.Paulo Rolim Ribeiro 220,10    231,94    
Dr.João Augusto Breves 210,92    228,22    
Dr. Pedro Aleixo 240,64    254,77    
José Américo de Almeida 205,51    219,45    
Pe. José de Anchieta 214,96    224,03    
Pedro Teixeira 227,16    241,14    
Pres. Epitácio Pessoa 169,81    180,10    
Prof.José Bento de Assis 223,75    240,58    
Raimundo Correia 223,31    234,90    
Raul Pilla 207,73    226,76    
Sen.José Ermírio Morais 232,60    244,26    
Ver.Flávio Augusto Rosa 207,53    219,41    
Virgílio de M. Franco 215,31    235,96    

 

 

O baixo desempenho dos alunos dessas escolas se equipara ao das 

demais Unidades Escolares da rede, uma vez que elas não têm uma proposta 

pedagógica diferenciada das demais e tampouco utilizam os recursos 

disponíveis no CEU com o objetivo de alavancar o resultado pedagógico de seus 

alunos. 

Conforme foi dito anteriormente, o Projeto “São Paulo é uma Escola” tem 

baixa frequência de alunos da EMEF, oferece um atendimento pós-aula com 

horário restrito e não desenvolve qualquer atividade visando a recuperação 

pedagógica dos alunos.  

Os resultados da Prova São Paulo foram enviados diretamente às escolas, 

mas ainda não foram divulgados. Por esta razão não foi possível analisá-los. 
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6 – Considerações finais 

Analisando as informações contidas no presente estudo, é possível 

afirmar que: 

• os CEUs localizados na região de São Miguel Paulista oferecem 

uma contribuição importante  para a melhoria da qualidade de 

vida dos moradores dos bairros onde estão inseridos. Sem 

dúvida, no cinturão periférico da cidade de São Paulo -  marcado pela 

ausência de equipamentos públicos de qualidade -, a implantação de um 

CEU rompe, ainda que de maneira tímida, com o isolamento da 

população,  pela falta de acesso a espaços de lazer, esportes e cultura.    

• os CEUs visitados desenvolvem várias ações e, com isso, 

oferecem novas possibilidades de socialização, podendo se 

configurar em um equipamento estratégico no âmbito da política de 

formação de  redes interativas que propiciem a educação integral do 

indivíduo. No entanto, para isso é necessário desenvolver programas de 

ação mais articulados com as demandas e os interesses do território a 

que eles pertencem. É fundamental ampliar a participação da 

comunidade, sua possibilidade de manifestação, reservando a ela um 

lugar de destaque, sem medos e preconceitos, enxergando  crianças, 

jovens e adultos  do entorno do CEU  como sujeitos e atores de seus 

próprios desejos, com capacidade e com direito de exercê-los; 

• a programação desenvolvida nos CEUs é muito reduzida à 

capacidade de oferta das ONGs e seus oficineiros, ou dos 

voluntários, não atendendo às expectativas e necessidades da 

população do bairro, especialmente dos jovens e adultos. Isso pode 

explicar a baixa frequência desses grupos etários no equipamento, a não 

ser nos finais de semana, na quadra de esportes e na piscina. Essas 

ações também são isoladas, pulverizadas, não partindo de um 

planejamento que assegure um sentido educativo ao que é realizado. 
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• a alteração do quadro funcional do CEU, vinculando todos à 

Secretaria da Educação, trouxe como consequência um 

fechamento e  uma possível desvalorização das atividades culturais, 

especialmente da produção local. Conforme tão bem resumiu um dos 

entrevistados, “a lógica do projeto CEU pedia a cultura como atividade 

integradora”.  Embora uma gestão envolvendo Secretarias distintas seja 

difícil, é necessário pensar novas formas que ampliem a visão 

atualmente existente e propiciem maiores oportunidades de convivência 

social e de ampliação do repertório cultural da comunidade.  

• a necessidade de instituir uma organização mais eficiente gerou 

formalismos administrativos, aos quais  a população da periferia 

não está acostumada (carteirinha, inscrição, agendamentos), o que 

pode explicar um certo distanciamento da comunidade. Medidas de 

organização, controle e segurança precisariam ser discutidas com a 

comunidade, levando a uma conscientização da importância delas. 

As palavras de um coordenador revelam que é necessário rever essa 

dosagem: "antes era mais a questão humana. O espaço era da comunidade

para fazer festas, batizados e agora o administrativo é mais forte: tem que 

cumprir as regras”.  

 

revela que é necessário rever essa dosagem . 

• o CEU não se configura como um “espaço de inovações 

educacionais”, conforme previsto nos objetivos constantes nos 

documentos oficiais de ambas as administrações municipais paulistanas. 

Atualmente não há qualquer proposta de ação que possa levar a isso. 

• a verba de manutenção controlada pelo gestor está vinculada a 

poucos itens, impedindo, muitas vezes, o gasto com aquilo que 

é realmente necessário em um determinado momento. Um acréscimo 

nessa verba e a possibilidade de seu uso com maior flexibilidade 

possibilitariam contratar grupos locais qualificados, o que ampliaria as 

possibilidades de manifestação e produção cultural local. 
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• há necessidade de buscar parcerias em níveis que extrapolam a 

esfera de atuação do gestor (comércio ou indústrias do bairro), para 

tornar possível a realização de algumas ações de maior porte e que 

atendam às demandas da comunidade, como os cursos 

profissionalizantes e outros. 

• é preciso abrir espaços de discussão e reflexão sobre como 

estimular o protagonismo em jovens e adultos que se encontram  

acomodados na sua situação, enquanto população marginalizada dos 

bens e serviços que uma metrópole e, em especial, um CEU, pode 

oferecer. 
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