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Capítulo I – Introdução

Viver em cidades já é a realidade da maioria da população mundial e, segundo
projeções da ONU, essa proporção deve ultrapassar 70% até 2050. O Brasil é um país
essencialmente urbano e desde os anos 2000 mais de 80% de sua população vive em
cidades (MARICATO, 2000), muitas vezes com altas densidades demográficas. São
Paulo, a maior cidade do país, concentra mais de 7 mil habitantes/km2.
O modelo que combina aumento da população urbana mundial, avanços no
transporte entre grandes cidades e a forma do capitalismo globalizado atual encontra-se
frente a uma grande vulnerabilidade: a humanidade se tornou mais suscetível ao
surgimento de pandemias, a despeito dos avanços da medicina desde a última grande
pandemia da gripe espanhola, em 1918 (HARARI, 2020). Hoje, uma doença
infecciosa emergente, que pode surgir a partir de mutações de vírus que vivem em
equilíbrio com populações de fauna silvestre, consegue cruzar a Ásia, Europa e América
em menos de 24 horas.
Esse foi o caso da doença desencadeada pelo novo coronavírus, declarado como
pandemia mundial em 11 de março de 2020. Acredita-se que a primeira pessoa infectada
pelo novo coronavírus a entrar no país tenha chegado em 26 de fevereiro (JORNAL DE
BRASÍLIA, 2020). Até o momento desta escrita, mais de 3 milhões de casos e cerca
de 240 mil mortes já foram confirmados no mundo. No Brasil, são mais de 90 mil casos
confirmados e quase 6,5 mil mortes, entretanto, avaliações de um grupo de pesquisadores
publicada

no

Portal

COVID-19

Brasil

aponta

para

cerca

de

300

mil

casos estimados (MARINS et al., 2020).
Atualmente, na cidade de São Paulo, após vários ciclos de transmissão
comunitária, nota-se que, apesar dos primeiros casos terem surgido em áreas mais
centrais, a distribuição espacial dos óbitos decorrentes da COVID-19 vem apresentando
um

padrão onde

as maiores incidências

tendem a

se

concentrar em

distritos

mais afastados do centro, com destaque para as regiões da Brasilândia, Sapopemba e
Itaquera, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde divulgados no dia 15 de
abril (DUALIBI et al., 2020).
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Diversas entidades vêm alertando para o risco de que os efeitos da pandemia do
novo coronavírus serão

condicionados

às

situações

de

desigualdades

e

de

vulnerabilidades pré-existentes. Esse alerta é especialmente preocupante perante a
realidade brasileira de nossas cidades, que cresceram com a persistência de padrões
culturais

e

políticos patrimonialistas

e

clientelistas

desde

o

período

pré-

2

republicano, moldando uma cidade pautada numa lógica de exclusão de direitos e
aprofundamento das desigualdades (MARICATO, op. cit.) ,
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Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, o Brasil é o segundo
país no mundo com a maior concentração de renda, perdendo apenas para o Catar, na
primeira colocação. Praticamente um terço de toda a renda do país concentra-se nas mãos
de 1% da população mais rica (CONCEIÇÃO, 2019). Outro relatório, publicado pelo
IBGE, aponta que a desigualdade no Brasil vem crescendo recentemente, já que o
rendimento dos grupos mais ricos cresceu cerca de 8%, enquanto o extrato
correspondente aos 5% mais pobres da população teve um decréscimo de mais de 3%.
Na área da saúde, dados mostram que os maiores percentuais de não atendidos por
serviços de saúde concentram-se na população que não possui plano de saúde particular:
mulheres, população negra e trabalhadores informais (BRASIL, 2014). Tal situação, além
de favorecer a presença de comorbidades prévias nessas populações, pode comprometer
seu acesso aos serviços de saúde.
Para evitar o ritmo acelerado de transmissão viral e disseminação da doença, o
que colapsaria a capacidade do sistema público de saúde para atender aos doentes, a
recomendação da Organização Mundial da Saúde, seguida por vários governos nas
esferas estaduais e municipais, é adotar medidas de distanciamento social e quarentenas.
Porém, no cenário das periferias e favelas brasileiras, acredita-se que o
cumprimento dessas medidas é bastante desafiador por conta de fatores como a
alta densidade domiciliar em habitações pequenas e muitas vezes insalubres, a
precariedade nos serviços de atendimento pela rede de esgotos e água tratada, além da
alta flutuação da renda à disposição das parcelas mais pobres da população, situação
agravada nos últimos anos (ROUBICEK, 2020).
Segundo dados do Instituto Data Favela a partir de levantamentos feitos em mais
de 260 favelas brasileiras, mais de 70% dos trabalhadores nas favelas já perceberam perda
de renda e temem pelo futuro próximo, especialmente em um universo onde mais da
metade dos moradores trabalham como autônomos e informais (INSTITUTO
LOCOMOTIVA, 2020).
A cidade de São Paulo apresenta esse quadro em suas periferias e favelas,
resultado de um processo de urbanização marcado pelo padrão periférico, pela espoliação
urbana e migrações intraurbanas, que podem ser denominadas como diásporas da classe
trabalhadora a partir de estados então expulsores de população e em função das
dinâmicas especulativas do valor do solo urbano e do mercado imobiliário (AGUERRE,
2003).
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Um processo de décadas de negação do direito à cidade resultou em aglomerados
com concentração de famílias com baixa renda, falta de acesso aos serviços públicos e
altos índices de vulnerabilidade social.
A situação de fragilidade muitas vezes força essas comunidades que foram
deslocadas para as periferias da cidade a se auto organizarem, na tentativa de reduzir os
danos sociais, econômicos e sanitários em seus territórios.
Diferentes iniciativas surgem nas comunidades, muitas vezes de maneira
independente. Em um levantamento rápido de ações, podemos citar como exemplos as
articulações em Paraisópolis, Jardim Ângela e no Real Parque.

I.1 - Mobilização comunitária de Paraisópolis

Segundo mapa divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, o Morumbi, bairro de classe média alta da cidade, teve 297 casos confirmados
de coronavírus e 7 óbitos. Já na Brasilândia, bairro periférico da zona norte, são 89 casos
confirmados e, destes, 54 mortes.
Tais números revelam que, embora o vírus não tenha distinção de raça, classe ou
gênero, os mais impactados são aqueles que não têm acesso de qualidade ao sistema de
saúde, a cuidados básicos de higiene, a saneamento, sofrendo inclusive com o
racionamento de água e não sendo possível fazer o isolamento social tal como orientado
pelos órgãos de saúde.
Em meio à atual pandemia, não se tem visto uma ação efetiva do Estado em
prol das comunidades periféricas e favelas do Brasil, cabendo à sociedade civil a criação
de suas próprias políticas públicas para a contenção e superação do vírus e de seus
impactos negativos nas populações de alta vulnerabilidade social. Segundo Gilson
Rodrigues, morador de Paraisópolis e presidente da Associação de Paraisópolis, em
entrevista ao Primeiro Jornal da Band, “ é um absurdo sermos ignorados e largados à
própria sorte. A situação das estruturas das favelas neste momento de pandemia tem sido
escancarada.”
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Paraisópolis, a segunda maior favela do estado de São Paulo, localizada no distrito
de Vila Andrade, zona sul, tem sido referência de atuação em rede e mobilização
comunitária no enfrentamento da COVID-19. Como solução para as próprias demandas,
a comunidade criou o programa Comitê do Bairro, com estratégias para solucionar as
principais demandas enfrentadas pela crise, como a fome, o desemprego e a assistência
médica.
Vivendo em uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, os
moradores locais criaram uma rede de solidariedade e autocuidado. A cada cinquenta
casas, um morador voluntário torna-se o presidente da rua. Sua função é monitorar e
conscientizar os demais moradores; receber e distribuir as doações de cestas básicas e kits
de higiene, evitando aglomerações; e acionar o serviço de socorro quando necessário.
Hoje Paraisópolis conta com 420 presidentes de rua.
Devido à falta de assistência médica dentro das favelas, Paraisópolis também se
articulou para suprir tal demanda e contratou por conta própria três ambulâncias que
fazem plantão na comunidade 24 horas por dia. Duas delas são bases básicas e uma, UTI,
contando com dois médicos, três enfermeiros e dois socorristas. Essa estrutura custa R$
5.000,00 por dia, parte do orçamento vem da articulação da Associação de Paraisópolis e
outra de doações da campanha colaborativa que criaram para receber o apoio da sociedade
civil.
Outro dos grandes problemas do isolamento social nas favelas é que os barracos
não têm cômodos o suficiente para separar os seus moradores. Como solução, a
Associação de Paraisópolis solicitou à Secretaria de Educação que disponibilizasse duas
escolas inativas neste período de quarentena para abrigar os infectados da COVID-19 e
separá-los de seus familiares. Diante disso, as escolas Etelvina de Goés Marcucci e Maria
Zilda Gamba Natel oferecem, juntas, cerca de 500 leitos. Os custos estão sendo arcados
pela Secretaria da Educação e por iniciativas privadas.

I.2 - Instituto Favela da Paz

Outro exemplo de ativação e mobilização comunitária eficiente dentro de uma
comunidade de alta vulnerabilidade social de São Paulo é a atuação do Instituto Favela
da Paz, organização da sociedade civil que atua há 25 anos no território do Jardim
Nakamura, no distrito do Jardim Ângela, na zona sul da cidade.

6

O Instituto nasceu em uma região considerada pela ONU a mais violenta do
mundo na década de 1990. Neste contexto, o Favela da Paz tem a missão de transformar
carência em potência, violência em espaços de paz e de devolver aos seus moradores o
sentido de comunidade, colaboração e expectativa de vida.
Diante do cenário atual de pandemia, o Instituto desenvolveu um projeto que
combina a mobilização e doações da sociedade civil para a arrecadação de fundos que
complementem a renda das famílias mais vulneráveis do território e fortaleça a economia
local, potencializando os microempreendedores e estabelecimentos de comércio.
O Instituto, articulado com seus parceiros, está em fase de implementação de uma
moeda social, o Favela Card, um cartão-vale-refeição distribuído às famílias de alta
vulnerabilidade social impactadas pela COVID-19. O Jd. Nakamura tem uma população
de 45 mil habitantes, dos quais 500 famílias foram mapeadas para receber o benefício.
Visando a participação da sociedade civil, os cartões serão carregados com as
doações realizadas por meio da campanha de financiamento colaborativo. A meta é
arrecadar R$ 450 mil, a fim de apoiar essas famílias por três meses, com uma renda de
R$ 300,00 mensais, que poderá ser utilizada, exclusivamente, nas compras de
necessidades básicas nos estabelecimentos definidos dentro do próprio território.
O projeto, já em execução, garante agilidade e precisão, atende às orientações dos
órgãos de saúde para evitar aglomerações e manter o isolamento social e potencializa os
micronegócios locais, possibilitando que a economia continue girando.

I.3 - Comunidade Real Parque

A favela Real Parque é mais um exemplo de comunidade de alta vulnerabilidade
social de São Paulo que tem sofrido com a ausência do Estado diante do atual cenário de
pandemia. Segundo Tiago Santos, morador da comunidade e conselheiro titular da
Supervisão Técnica de Saúde (STS), a única ação feita pelo poder público foi a instalação
de um lavatório público na entrada da comunidade para a higienização das mãos.
Vizinha do Morumbi, a Comunidade Real Parque sente na pele as dificuldades e
diferenças na forma como os dois territórios estão sendo impactados. “O Real Parque
traduz todo o cenário do Brasil em duas ruas. O Real Parque Comunidade, Real
Parque Avenues e Real Parque Cidade Jardim têm muita diferença”, afirma Tiago.
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Com o Estado ausente, a Comunidade Real Parque conta com o auxílio de
organizações da sociedade civil como o Projeto Casulo e Centro Comunitário que estão
distribuindo cestas básicas e kits de higiene, além da instituição de ensino Avenues,
atuando na doação de máscaras.
Além disso, a própria liderança local está se organizando para contenção e
prevenção da COVID-19 por meio de ações de comunicação com a comunidade. Morador
da Comunidade Real Parque há 20 anos, Tiago organizou uma live em parceria com uma
médica voluntária, que deu todas as orientações de cuidados e prevenção da COVID-19.
“A informação chega muito mais fácil na comunidade neste formato do que em folheto
impresso”, explica.
Um outro ponto importante ao cenário apresentado é que, embora a quarentena
seja a medida mais segura e eficaz para evitar a disseminação do novo coronavírus, o
regime de isolamento resultou no aumento dos casos de violência doméstica. Segundo
relatório divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o total de
socorros prestados passou de 6.775 para 9.817, na comparação entre março de 2019 e
março de 2020. A quantidade de feminicídios subiu 46,2% no Estado, de 13 para 19
casos.
Outro exemplo de envolvimento e engajamento da comunidade é o Coletivo
Feminismo Comunitário, grupo formado por mulheres periféricas para um fortalecimento
mútuo. O grupo organiza e planeja encontros mensais com mulheres do Real Parque e
Jardim Panorama, que tem como principal foco acolher. Além dos encontros, o coletivo
oferece também oficinas de yoga e dança do ventre duas vezes por semana.
“Esses espaços são essenciais para as mulheres porque é onde elas conseguem
falar e ter autonomia sobre as próprias ações. A partir do momento em que começa a ter
essa autonomia, a mulher consegue identificar sinais de que está em um relacionamento
abusivo e pode cortar isso antes mesmo de acontecer um feminicídio”, explica Bárbara
Lima, uma das organizadoras do Coletivo.
Com a pandemia da COVID-19, as oficinas de yoga e dança do ventre do coletivo
continuam acontecendo, mas em plataforma online. O coletivo feminismo comunitário
também tem pensado em ações para que a informação chegue até as mulheres vítimas de
violência doméstica. “O mais importante agora é que a informação chegue até essas
mulheres para que elas possam agir com o suporte de pessoas que realmente podem
ajudá-las”, ressalta Bárbara.
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As experiências destacadas neste tópico apontam que as periferias de São Paulo
vêm buscando maneiras de enfrentar a pandemia com formas de organização
independentes da atuação do estado ou da existência de políticas públicas voltadas para o
agravamento da fragilidade desses territórios.
Motivados por um diálogo com a comunidade de Heliópolis, esse trabalho busca
explorar a hipótese de que para enfrentar os efeitos da COVID-19 sobre as periferias,
novas iniciativas de gestão social vêm surgindo em Heliópolis, em uma articulação entre
organizações locais da sociedade civil e seus parceiros.
Para tanto, buscou-se caracterizar a comunidade de Heliópolis em seus diversos
aspectos, como dados socioeconômicos, atendimento por serviços essenciais, direitos
humanos, seus atores sociais e parceiros. Por fim, o trabalho tenta trabalhar os conceitos
da gestão social que parecem se manifestar no território.

I.4 - Objetivos, hipótese de trabalho e método de pesquisa

As experiências destacadas acima apontam que as periferias de São Paulo vêm
buscando diferentes maneiras de enfrentar a pandemia, com formas de organização
muitas vezes independentes da atuação do estado ou da existência de políticas públicas,
quando muito escassas, voltadas para esses territórios.
Motivados por um diálogo entre os alunos do do Curso de Especialização, no
âmbito do Módulo Estado, Sociedade e Políticas Públicas e a comunidade de Heliópolis,
esse trabalho busca explorar a hipótese de que para enfrentar os efeitos da COVID-19
sobre as periferias, novas iniciativas de gestão social vêm surgindo em Heliópolis, em
uma articulação entre organizações locais da sociedade civil e seus parceiros.
Para tanto, buscou-se caracterizar a comunidade de Heliópolis em seus diversos
aspectos, como dados socioeconômicos, atendimento por serviços essenciais, direitos
humanos, seus atores sociais e parceiros. A pesquisa foi majoritariamente baseada em
dados secundários disponíveis em diversas fontes como dados oficiais do planejamento
municipal, outras publicações e na imprensa. Também foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com alguns representantes de organizações locais e lideranças
comunitárias. Não foi possível aprofundar o trabalho de campo devido aos riscos da
pandemia.
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Por fim, são trabalhados os conceitos da gestão social com uma breve revisão e
discute-se aqueles que parecem se manifestar no território, a fim de contribuir com o
registro das ações desempenhadas pela comunidade de Heliópolis.
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Capítulo II – Heliópolis: localização e dados demográficos

II.1 - Localização e indicadores demográficos

No Estado e no Município de São Paulo, em especial em seus grandes centros
urbanos, o que se apresenta é uma enorme expressão de desigualdade social, mesclando
áreas de alto padrão e qualidade de vida com outras de extrema miséria. Mesmo se
considerado o alto crescimento econômico, ele não é capaz de estender seus benefícios a
grandes parcelas da população mais vulnerável, tendo sido esse o modelo em nossa
história1.

Diante desse problema é requerido o uso de ferramentas que possam apresentar
dados precisos e confiáveis, visibilizando o estágio de desenvolvimento das políticas
públicas específicas indispensáveis para as comunidades mais vulneráveis.

1

Disponível em: <http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php>. Acesso em: 27 abr. 2020.
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De acordo com os dados demográficos das Prefeituras Regionais, a região do
Ipiranga agrupa três distritos, dentre esses, Sacomã é o maior, com uma abrangência de
14,20 km², população no alcance de 247.851 e densidade demográfica (Hab/km²) de
14.454.
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Conforme o recorte administrativo do distrito do Sacomã (mapa acima), a
comunidade de Heliópolis, localiza-se na Estrada das Lagrimas / Rua Almirante
Delamare, sendo uma das maiores da América Latina. Estima-se em 15.843 domicílios,
com condições das moradias categorizadas, conforme o termo utilizado pelo IBGE como
Aglomerado Subnormal2.
Por “favela”, admite-se aqui a definição utilizada pelos próprios moradores e em
termos gerais no Brasil, que descreve regiões urbanas com precárias condições de
habitabilidade e infraestrutura, cujos moradores possuem baixo poder aquisitivo, em áreas
com edificações inadequadas, muitas vezes “penduradas” nos morros ou junto a córregos
(CASTILHO, 2013). O termo “comunidades”, considera a definição de um lugar onde
“podemos encontrar os semelhantes e com ele compartilhar valores e visões de mundo.
Também significa segurança e é nela que encontramos proteção contra os perigos
externos, bem como apoio para os problemas pelos quais passamos” (MOCELLIM,
2011).
A seguir, é possível ver a sobreposição de mapas da comunidade Heliópolis,
situada entre os círculos azuis, referindo a densidade demográfica territorial da
comunidade, sendo de maior concentração com a mancha de cor marrom escura no mapa
(IBGE, 2010), indicando o seu adensamento demográfico3.

2

Dados disponíveis em: <https://mapa.habitasampa.inf.br/>. Acesso em: 04 maio 2020.
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3

Fonte: Disponível em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx#>. Acesso
em: 27 abr. 2020.
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Em tempos de cuidado e enfrentamento contra a atual pandemia vivenciada
globalmente e considerando o cenário de desigualdade social dentro de comunidades e
favelas, em especial a de Heliópolis, foi realizado o levantamento de dados secundários
e demográficos em páginas e plataformas digitais, tais como GeoSampa, HabitaSampa,
Mapa da Desigualdade Social, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS e Índice
Paulista de Responsabilidade Social - IPRS (SEADE, 2010), site da União de Núcleos,
Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS, entre outros.
As lideranças e atores sociais locais forneceram dados sobre o desempenho
econômico e social no território, ampliando o perfil da comunidade e a complexidade de
sua vida cotidiana. Segundo dados do IPVS, a região de Heliópolis ocupa o patamar de
Grupo 6: vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais. À época do levantamento
(SEADE, 2010), nesses setores censitários o rendimento nominal médio dos domicílios
era de R$1.207 e em 34,1% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per
capita.
Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos
domicílios era de 40 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 22,6%. Dentre
as mulheres chefes de domicílios, 22,1% tinham até 30 anos e o número de crianças com
menos de seis anos representava 11,2% do total da população desse grupo, conforme
mostra o mapa a seguir4:

4

Disponível em: <http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php>. Acesso em: 27 abr. 2020.
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A mesma informação pode ser verificada na plataforma GeoSampa5, a qual
reproduz as bases de dados do IPVS, destacando em vermelho a comunidade do
Heliópolis.

É importante ressaltar que as fontes de informações quantitativas sobre os distritos
da cidade têm alcance satisfatório e permitem uma aproximação fidedigna com a
realidade concreta. Esses dados sobre a comunidade de Heliópolis, foram
complementados por trabalhos acadêmicos e informações repassadas pelas lideranças
locais,propiciando inferências e reflexões sobre a dinâmica vital na comunidade.

5

Disponível em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx#>. Acesso em: 27
abr. 2020.
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II.2 - Composição da Comunidade segundo Gênero
De acordo com o vídeo documental disponível na página da UNAS, “Estrada das
Lagrimas 1400”, produção da TV Cultura retratando a comunidade do Heliópolis no ano
de 1992 a partir de dentro, nesse momento a favela já se dividia em pelo menos doze
regiões, com pelo menos sessenta e seis mil habitantes. Quanto ao recorte de gênero, a
expressão “chefes de famílias” é valorizada localmente, pois evidencia fortemente o papel
das mulheres nos domicílios de Heliópolis. Já desde em meados da década de noventa,
mostram se responsáveis pelos cuidados familiares, como mães solo: uma a cada três
casas era sustentada e chefiada por mulheres com seus rendimentos, ou no restante dos
casos, contribuindo com pelo menos metade da renda familiar.
Não se pode deixar de considerar, na quase totalidade desses casos, o fato de que
essas mulheres exercem dupla jornada de trabalho: na casa e no trabalho. Segundo
depoimento de uma liderança local, as mulheres chefes de família compõem atualmente
60% dos lares em Heliópolis, exercendo majoritariamente trabalho informal, com apenas
6% efetivamente respaldadas por vínculo empregatício no regime da CLT.

II.3 - Escolarização x Analfabetismo
Em geral, a dinâmica cotidiana de comunidades vulneráveis inicia bem cedo, com
a saída das pessoas para o local de trabalho, das crianças e adolescentes às unidades
escolares ou demais serviços e projetos dedicados à atenção de outras de suas demandas,
como se pode perceber no trecho da delicada música a “Ordem Natural das Coisas”, de
Emicida, com participação da Mc Tha6:
A merendeira desce
O ônibus sai
Dona Maria já se foi
Só depois é que o sol nasce
De madruga é que as aranhas tecem
No breu
E amantes ofegantes
Vão pro mundo de morfeu
E o sol, só vem depois!
O sol só vem depois!
É o astro rei, ok, mas vem depois!
O sol só vem depois

17

6

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4cXOAqWOIcM>. Acesso em: 03 jun. 2020.
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Nesse quesito, mesmo com os desafios de uma política pública educacional com
restrição de recursos e em crise , no âmbito estadual e também do munícipio de São Paulo,
a comunidade de Heliópolis orgulha-se de seu esforço, construindo ao longo das décadas
de sua existência e articulação, a alcunha de “Bairro Educador”, constituindo-se como
um importante centro de desenvolvimento de concepções e práticas pedagógicas
inovadoras e construtivas, que inspiram e se conectam com muitas outras experiências no
Brasil e no mundo.
A partir dos processos de resistência e luta dos moradores pelo direito à moradia,
Heliópolis põe em prática o conceito de "Bairro Educador" que integra ações articuladas
entre escolas, projetos e movimentos sociais, em torno de cinco princípios comuns: tudo
passa pela educação, a escola e projetos como centros de lideranças, autonomia,
responsabilidade e solidariedade7.

II.4 - Trabalho e renda

Segundo dados do portal Cidades IBGE sobre trabalho e rendimento na cidade de
São Paulo, em 2017, o salário médio mensal era de 4.2 salários mínimos. A proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 45.8%. Na comparação com os
outros municípios do estado, ocupava a sétima trigésima posição entre 645 municípios,
respectivamente.
Já na comparação com os municípios do país, São Paulo situava-se na 24ª 90ª posições,
entre os 5570 municípios, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 31.6% da população nessas
condições (305ª de 645 no estado e 4372º no Brasil)8.
Ao considerar as pessoas vivendo em conglomerados urbanos periféricos, a
relação com o desemprego e a informalidade é uma realidade constante, que atravessa as
populações dessas comunidades há muito tempo. O rendimento médio das famílias, em
grande medida não são suficientes para garantir uma vida digna.
O regime precário das relações de trabalho tem prejudicado a busca por melhores
condições de vida, sobretudo dos moradores das comunidades. Durante várias gerações e
em resposta à extrema necessidade, esses moradores, de maneira muito criativa e
alternativa, desenvolveram iniciativas de empreendedorismo comunitário, estabelecendo
unidades e tecendo redes de serviços e comércios locais, atendendo de forma diversificada
as necessidades e demandas de consumo de toda a comunidade.
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Dentre os serviços básicos oferecidos nesses territórios, estão bares, lanchonetes,
salões de beleza e estética, pequenos comércios de aparelhos e componentes eletroeletrônicos, reforma e construção, mercearias, entretenimento e outros, muitas vezes
informais. Evidentemente, não se desconhece a existência de atividades ilícitas, as quais
se fazem presentes em quaisquer territórios e na vida das sociedades, não restritas às
comunidades vulneráveis.
Em

Heliópolis, o

cenário

econômico

e

cultural

é

particularmente

efervescente. Iniciativas de projetos educacionais e sociais, como o Centro de Juventude,
foram estabelecidos a partir da articulação e protagonismo das lideranças mais antigas
da comunidade em parceria com a prefeitura de São Paulo.
Além de atividades de reforço escolar que desenvolvem aspectos cognitivos,
políticos e pedagógicos, os projetos suprem necessidades nutricionais importantes ao
desenvolvimento das crianças e adolescentes que podem contar com alguma regularidade
alimentar, e dieta equilibrada.
Tal iniciativa colabora para certo alívio na renda das famílias atendidas,
diminuindo custos de alimentação e permitindo redirecionar essa renda para o suprimento
de outras necessidades desses núcleos familiares. Todavia, a população lamenta a falta de
extensão desse tipo de direito, já que não há como atender a todos que dele necessitam.
Um infeliz e indesejável fenômeno de atribuição das responsabilidades
domésticas e exploração precoce do trabalho na infância se instala em alguns lares, sob
alegação de “colaborar” com o aumento da renda familiar, principalmente nos contextos
de maior ou extrema vulnerabilidade. É comum, assim, ver crianças menores sendo
cuidadas por irmãs/irmãos mais velhos que ainda estão na fase da infância e/ou
adolescência.
Outro componente, o transporte, dependendo do número de integrantes de uma
mesma família que o utilize - para além do deslocamento diário dos ou das chefes de
família que trabalham fora da comunidade -, representa um dos gastos mais expressivos
que consome a renda auferida. Por isso, o número e capacidade das unidades escolares
que atendem a comunidade impacta e contribui para um menor gasto desse item. Portanto,
as escolas e centros educacionais e socioassistenciais, tem também um impacto
econômico positivo nesses lares, em seu perfil de consumo e na distribuição de renda para
sua sobrevivência e lazer.
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Dados da União de Núcleos Associações dos Moradores (UNAS) Heliópolis e
Região - Projetos e Serviços, considerados na tabela a seguir descrevem cinquenta e dois
projetos e serviços desenvolvidos pela UNAS, tanto dentro da favela de Heliópolis como
nos demais bairros periféricos onde a ONG atua:
Atuação da UNAS - Projetos e Serviços: UNAS CCA Heliópolis
Heliópolis e Região
Quadra Poliesportiva e Ponto de Cultura – UNAS CCA Imperador
Biblioteca Comunitária Heliópolis
CCA Placido Filho
Rádio Comunitária Heliópolis
CCA Georgina Maria do Carmo
CEI Mina
CCA Izaura Maria da Conceição
CEI Aparecida das Graças Roseira
CCA Aziz Ab Saber
CEI Simone Agnalda Ferreira
Projeto MOVA
CEI Padre Pedro Ballint
Projeto Coletivo Heliópolis
CEI Paulo Freire
Projeto Arrumando a Casa
CEI Margarida Maria Alves
Projeto Costurando com Arte
CEI Girassol
Telecentro Lagoa
CEI Josefa Julia
Telecentro Mina
CEI Minervino Rodrigues Ferreira
Projeto Futsal Heliópolis
CEI Leonarda Soares Alves
SASF - Chico Mendes
CEI Frei Sergio Calixto Val Verde
NPJ - Núcleo de Proteção Social e Apoio
Psicológico
CEI Climax I
Centro de Cidadania LGBT Zona Sul
CEI Euridice Ferreira de Melo
Centro Dia do Idoso Nelson Mandela
CEI Patativa do Assaré
SPVV - Curumins do Brasil
CEI Vereador Francisco Batista
Projeto Violência Aqui Não Entra Não
CEI Cardeal Motta
Projeto Atendimento Juridico Gratuito
CEI Sitio Caraguatá
MSE-MA Sacomã
CCA Mina
MSE-MA Parque Bristol
CCA Lagoa
MSE-MA Centro
CCA Pam
Coopersol - Rede Cultural de Cooperação
Solidária
CCA Parceiros
Observatório Heliópolis - De Olho Na
Quebrada
CCA 120
HIV- Heliópolis Investindo na Vida
Fonte: Disponível em: <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1opSbS1ZHdpRkiVTzYxvSpOLVh64b5o3&ll=-23.619079000000003%2C-46.59113860000002&z=15>. Acesso
em: 04 maio 2020.

II.5 - Habitação:
De acordo com o documentário “Estradas das Lágrimas 1400” (1992), o
surgimento da comunidade de Heliópolis deu-se em 1970 por determinação da própria
prefeitura de São Paulo, a partir do deslocamento de duzentas famílias que moravam na
favela de Vila Prudente (a mais antiga de São Paulo), para alojamentos provisórios que
se tornaram os primeiros barracos. A partir daí a comunidade não parou de crescer.
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Por se tratar de um terreno de baixo interesse pelas grandes incorporadoras e,
assim, para a especulação imobiliária, a comunidade criou fôlego a partir dos anos
noventa, modificando as estruturas das moradias até então predominantemente erguidas
de papelão e madeira, evoluindo progressivamente para pelo menos metade de
construções de alvenaria.
Atualmente,

essa

distinção

entre

barracos

de

madeira

e

de

alvenaria evidência claramente a estratificação social e a diferença entre os grupos de
maior e menor vulnerabilidade dentro de Heliópolis. As regiões com maior acesso à
infraestrutura de saneamento básico, asfalto e luz, geram dinamismo econômico interno
e um tipo de mercado imobiliário predominantemente informal em relação ao aluguel,
venda e compra de imóveis. Por conseguinte, quanto maior a renda média de uma família,
melhor é a estrutura habitacional e melhores são as condições de progresso econômico.
Não se pode esquecer, assim, da heterogeneidade dentro das comunidades, com
situações de melhoria econômica de alguns e grande precariedade de outros. Vale
registrar o fenômeno dos cortiços e habitações coletivas, que se tornaram uma realidade
expressiva, em quaisquer territórios, em função não só do crescimento vegetativo como
também da intensidade das migrações. Esses espaços se alternam com as casas de
parentes, acomodando novos moradores que chegam em busca de melhores
oportunidades de emprego e uma mínima condição de moradia.
No processo de construção e transformação da comunidade de Heliópolis, o
regime de mutirão foi o principal arranjo e fermento para a mudança nos barracos de
madeira para estruturas de alvenaria. A partir disso, uma nova etapa da vida da
comunidade está representada na verticalização e construção do segundo ou terceiro
pavimento nos domicílios. Essa situação se estende a muito imóveis, evidenciando o
adensamento e a única direção para onde a comunidade consegue se expandir, uma vez
que os espaços entre uma moradia e outra são muito estreitos e desnudam, por óbvio, a
extrema dificuldade ou mesmo impossibilidade de seguir com as recomendações
sanitárias para enfrentamento ao COVID-19.
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A “Rua Luta Popular” aparece na cena do vídeo institucional da UNAS, indicando
uma conquista representativa de uma história de luta e resistência política. O que
demonstra que as missões de “Contribuir para Transformar Heliópolis e Região num
bairro educador, promovendo a cidadania e desenvolvimento integral da comunidade” e
“para a organização dos moradores por meio da mobilização social e ações de parceria,
visando a melhoria da qualidade de vida, a superação da pobreza e miséria, promovendo
a cidadania e a inclusão social” têm se concretizado na prática e na garantia de direitos.
Portanto, tão somente por meio desses dois exemplos, a comunidade do Heliópolis
já demonstra que, com a efetivação de políticas públicas, também se angaria a
concretização de direitos fundamentais, tais como os da moradia e habitação; da
educação; como também do trabalho e renda. Com a implementação de uma rede de
serviços locais públicos e/ou conveniados, tal como creches, centros educacionais,
serviços socioassistenciais entre outros, proporcionalmente também se aumentam os
postos de trabalho e o acesso a renda,

beneficiando os núcleos familiares mais

vulneráveis.
O contingente populacional de 66 mil moradores, em 1992 ampliou-se em menos
de três décadas segundo projeções da comunidade e de outras fontes de pesquisa, para em
torno de 46 mil unidades habitacionais, em sua maioria formadas por um só cômodo. A
comunidade é composta por estimadas 220 mil pessoas, dos quais cerca de 10 mil são
idosos. Destes, a grande maioria vive sozinha.
Entre os trabalhadores da comunidade, 60% atuam de maneira informal, ou seja,
“trabalham hoje para comerem hoje”.
Segundo pesquisa realizada pela própria comunidade, 60% das famílias já tiveram
perdas consideráveis diante desse contexto e lutam para que “a fome não bata a porta da
comunidade”.
A luta contra a COVID – 19, potencializou as ações de articulação para
desenvolvimento de políticas de enfrentamento, em conjunto com as pessoas da
comunidade e com a rede de parceiros, como evidencia o seu Comitê de solidariedade.
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SEADE/IPVS. Fonte: Disponível em: <http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php>. Acesso em: 27
abr. 2020.

II.6 - Meio Físico
II.6.1 - Hidrografia
O mapa a seguir (PMSP, 2020) indica a presença de dois corpos d´água no
território: Córrego do Sacomã e Ribeirão dos Meninos, ambos canalizados. Além disso,
é possível identificar as áreas inundáveis hachuradas no mapa. Apesar disso, o território
de Heliópolis não é acometido por enchentes ou deslizamentos de terra.
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II.6.2 Cobertura Vegetal
Nos dois mapas a seguir (PMSP, 2020), pode-se observar nitidamente a escassa
cobertura vegetal e a arborização viária reduzida no território de Heliópolis, quando
comparado com as regiões vizinhas. A cobertura vegetal, além de contribuir para o
microclima local, aumenta a qualidade do ar e ameniza as temperaturas locais. Além
disso, os parques e praças estão ligados à qualidade de vida da população, lazer e

convivência social.
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II.7 Saneamento Básico

Cada R$ 1,00 investido em saneamento
gera economia de R$4,00 na saúde
(OMS, 2014)

A tabela a seguir apresenta a evolução das infraestruturas urbanas em Heliópolis segundo
os censos de 1991, 2000 e 2010.

Observa-se que o montante dos domicílios contemplados com serviços de coleta
de lixo e rede de água apresentou crescimento no período, acompanhando o aumento da
população no território, abrangendo praticamente todos os domicílios. O tratamento de
esgoto ainda é insuficiente, com pouco mais de 70% dos domicílios atendidos,
porcentagem em queda se comparada com a década de 90, demostrando que o
investimento em esgoto não acompanhou o crescimento da população, apesar de a
Estação de Tratamento de Esgoto ABC, da Sabesp, estar localizada no território.
Apesar dos números indicarem que quase todos os domicílios possuem ligação
com a rede de água, o abastecimento não é constante, um problema frequente em
assentamentos precários. Muitas moradias, inclusive, não possuem caixa d´água,
impedindo o acúmulo do recurso para uso em momentos de interrupção do fornecimento.
A posição da Sabesp, cabe registrar, não confirma o corte periódico do abastecimento
indicado pelos moradores e o relaciona a problemas com manutenção preventiva e
corretiva.
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Em relação aos resíduos descartados em local indevido e aos pontos viciados de
descarte de entulhos, a UNAS), realiza trabalhos educativos de conscientização. Essa luta
é travada há anos e vem tendo resultados progressivos, com momentos em que o descarte
diminui, mas sem conseguir resolvê-lo definitivamente por fatores tais como como a falta
de locais apropriados para o descarte, crescimento urbano desordenado, reduzida
educação socioambiental e até mesmo “descaso com o próximo”. Nos mapas a seguir é
possível observar a evolução e a localização de pontos de acúmulo de lixo e esgoto a céu
aberto no território.
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II.7.1 Água

II.7.2 Esgoto
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II.7.3 Coleta de lixo
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II.8 Segurança viária e transportes

II.8.1 - Mobilidade
Os serviços de transporte público são expressivos em Heliópolis. Há no entorno duas
estações de trem (Tamanduateí e São Caetano), duas estações de metrô (Sacomã e
Tamanduateí), o Terminal Urbano do Sacomã, que oferece linhas municipais e intermunicipais,
e o Expresso Tiradentes, que conecta a região com o terminal Parque Dom Pedro II. Essa oferta,
no entanto, é mais significativa nas áreas mais próximas ao perímetro da favela do que em seu
interior, visto que não há corredores de transporte público, tampouco estações de trem e metrô
nas ruas internas. (MOREIRA, 2017).
As vielas e ruas estreitas muitas vezes não permitem a passagem de ônibus e lotações.
Além disso, é sabido que há um déficit de opções de linhas que circulam entre as periferias,
dificultando a locomoção dos moradores que não tem o centro como destino.
O estigma de criminalidade, assaltos e violência que acompanha as comunidades
também reduz o acesso dos moradores aos aplicativos de transporte. Em parceria com a Central
Única das Favelas (CUFA), a empresa Uber criou um ponto de embarque fixo na entrada do
estacionamento do Hospital Heliópolis, além de outros 6 pontos virtuais. Ainda assim, os
moradores precisam se deslocar a pé até esses pontos e aguardar um tempo muito maior que a
média de outras regiões para conseguir um carro.
No mapa abaixo observa-se a falta de recursos e alternativas de transporte dentro e no
entorno da comunidade.
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II.9 Saúde
II.9.1 - Infraestrutura de Saúde
O próximo mapa mostra que a oferta de equipamentos de saúde não se

distribui de forma

homogênea no território. Heliópolis, no entanto, se destaca no contexto em que está inserido
pois, tanto em seu entorno como dentro do perímetro do assentamento, há ambulatórios e
Unidades Básicas de Saúde (UBS), atendimento emergencial e de saúde mental, centro de
diagnóstico, além do Hospital Estadual de Heliópolis que atende toda a região (MOREIRA,
2017).
A principal estrutura de saúde, o Hospital, é referência no tratamento oncológico e
integra a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer.
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II.10 - COVID-19 e Heliópolis
“A gente tem relatos de diversas pessoas com suspeita e não há testagem, é um
problema. Não temos dados para saber o impacto do coronavírus”, comentou Douglas
Cavalcante, 27, integrante da Unas Heliópolis (União de Núcleos Associações dos Moradores).
No distrito do Sacomã, onde está situada Heliópolis, até a semana do dia 17/04/2020,
foram verificados 80 casos e 36 óbitos, suspeitos ou confirmados, de COVID-19. Carros de
som da SEHAB (Secretaria Municipal de Habitação) e da Secretaria das Subprefeituras
começaram a fazer anúncios sobre a situação.
“Junto com o alerta, os assistentes sociais da SEHAB, devidamente protegidos, também
realizam a orientação para que os moradores se protejam da forma correta e, principalmente,
para que permaneçam em casa”, afirmou a Prefeitura.
As situações de moradia (densidade habitacional, salubridade, iluminação, ventilação,
proximidade entre as unidades, acesso a água etc) e a necessidade de geração diária de renda
impossibilitam o cumprimento das medidas de isolamento e higiene recomendadas e, assim,
enquanto o Brasil tem uma média de seis mortos para cada cem casos de COVID-19, outros
distritos periféricos da capital chegam a ter cinco vezes mais óbitos, proporcionalmente
(Agência Mural).
Na quarta-feira, dia 22/04, a cidade de São Paulo contabilizava 11 mil casos
confirmados e 919 mortes pela COVID-19 e outras 1.442 suspeitas de também terem sido por
causa do novo coronavírus.
A letalidade média da capital foi de 15%, sendo a maior taxa encontrada na subprefeitura
da Casa Verde, 36%. O Ipiranga, Prefeitura Regional em que Heliópolis está situada, teve uma
taxa de 18,9%, conforme observado na tabela a seguir:

Subprefeitura
Casa Verde
Ermelino Matarazzo
Vila Maria/Vila Guilherme
Freguesia
do
Ó/
Brasilândia
Sapopemba
Jaçanã/Tremembé
Penha
Vila Prudente
São Miguel Paulista
Cidade Tiradentes

Casos confirmados em
17/04
175
91
119
164
84
98
311
166
162
96

Mortes confirmadas em
13/4
63
32
41
55
28
29
79
42
40
22

Letalidade
%
36
35,2
34,5
33,5
33,3
29,6
25,4
25,3
24,7
22,9
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Casos confirmados em
17/04
Guaianases
127
Capela do Socorro
191
Aricanduva/Vila Formosa
192
São Mateus
194
Pirituba/Jaguará
215
Parelheiros
37
Ipiranga
281
Mooca
360
Santana/Tucuruvi
268
Cidade Ademar
151
Itaquera
380
Perus
65
Jabaquara
152
Itaim Paulista
176
M’Boi Mirim
272
Lapa
332
Santo Amaro
246
Sé
701
Vila Mariana
566
Pinheiros
548
Campo Limpo
418
Butantã
534
Total
7872
Fonte: Agência Mural (23/04/2020)
Subprefeitura

Mortes confirmadas em
13/4
28
42
42
41
44
7
53
67
47
24
60
10
16
18
27
32
22
61
45
33
25
26
1201

Letalidade
%
22
22
21,9
21,1
20,5
18,9
18,9
18,6
17,5
15,9
15,8
15,4
10,5
10,2
9,9
9,6
8,9
8,7
8
6
6
4,9
15,3

O poder público está preparando o Ambulatório Médico de Especialidades de Heliópolis
(AME) para expandir o número de leitos para pacientes da COVID-19. Segundo a assessoria
de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde, o prédio de dois andares vai passar por uma breve
reforma, apenas para adequações, antes de receber pacientes com suspeita da doença e terá 170
leitos, sendo que 30 deles serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o secretário
estadual de Saúde, José Henrique Germann, o AME foi escolhido por estar em um local de
grande aglomeração de pessoas carentes.
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Capítulo III - Segurança, saúde pública e direitos humanos: reflexos da
pandemia em Heliópolis
A pandemia causada pelo novo coronavírus tem convocado os governos ao redor do
mundo a deslocar recursos para diversas linhas de atuação, seja nas áreas da saúde seja em
medidas de atenção às necessidades econômicas, atenuando os impactos da crise sanitária e
socioeconômica. Além da saúde, outra área social relevante é a da segurança pública.
No Brasil, desde as últimas décadas do século XX, os grandes centros urbanos
apresentam o crescimento do fenômeno da criminalidade. As maiores preocupações sociais
referentes à juventude pobre e urbana estão relacionadas essencialmente aos perigos da
exclusão, da desqualificação social e da morte. De acordo com Briceño-León (2002), em países
latino americanos, embora não haja guerra declarada, a violência causa mais mortes do que em
locais onde o conflito é oficializado.
Nesse contexto, os índices de mortalidade de jovens do sexo masculino são muito
elevados nas populações pobres e periféricas. Assim, não surpreende que as políticas ou
discursos sociais voltados a adolescentes homens em regiões periféricas acabam se
concentrando fortemente na temática da violência.
Ao se pensar em violência a partir de um cenário de crise sanitária pandêmica, dentro
de um contexto de isolamento social tal como recomendado pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) pode-se inferir alguma redução em demandas dos
setores de segurança, como a diminuição de alguns tipos de crimes que acontecem nas ruas. O
cenário atual, entretanto, propicia o aumento de crimes relacionados à violência doméstica.
Os afastamentos de policiais de suas funções devido ao contágio da doença evidenciam
gargalos na saúde e na segurança pública do país. Segundo dados da Secretaria de Segurança
Pública (SSP) de São Paulo, 0,5% do efetivo total de policiais que atuam no Estado está afastado
de suas atividades por suspeita de infecção por coronavírus, fragilizando ainda mais o sistema
de segurança pública do país.
Embora ainda seja difícil afirmar com precisão se as medidas de isolamento social e a
diminuição de policiamento nos grandes centros urbanos do país está associado à diminuição
dos índices de homicídios, crimes contra o patrimônio, entre outros, já é possível identificar, a
nível internacional, um aumento nos registros de violência doméstica e violações de direitos
humanos desde as primeiras semanas do isolamento social.
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De acordo com a ONU Mulheres (2020), o aumento dos riscos da violência doméstica,
em um cenário como o atual, acontece devido ao aumento das tensões dentro de casa, já que
mulheres em relacionamentos abusivos e em isolamento social ficam expostas ao seu abusador
por longos períodos de tempo e distantes de sua rede de relações sociais, o que dificulta,
inclusive, ligações telefônicas para os disque-denúncias ou para a polícia.
No Brasil, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos anunciou o aumento de
9% no número de ligações no Disque 180 somente na primeira quinzena de março. Estima-se
ainda que o número de denúncias pode estar abaixo dos casos reais de violência, uma vez que
a presença do agressor em casa pode constranger a mulher a realizar uma denúncia.
Em resposta à questão, a Ministra Damares Alves anunciou no dia 02 de abril de 2020
o lançamento de novos canais de atendimento para denúncias de violência doméstica, e também
de outras violações de direitos humanos. O novo aplicativo foi intitulado Direitos Humanos
BR. O Ministério ainda recomendou que os Organismos de Políticas para as Mulheres não
paralisem os atendimentos.
Uma emergência sanitária como a pandemia do COVID-19 coloca em evidência um
cenário de desigualdade no qual não se enfrenta somente a propagação do vírus, mas sim a
permanência de uma violência estrutural que destaca como são tratados historicamente os
menos favorecidos. Quando pensado a partir de regiões periféricas, tais medidas adotadas pelos
órgãos públicos brasileiros parecem pouco eficazes, uma vez que não apenas o acesso a
celulares e internet nessas regiões, mas também informações sobre políticas públicas, são
limitados.
Em territórios historicamente negligenciados pelo poder público, como as periferias, a
pandemia da COVID-19, no entanto, impulsionou diversos grupos de organização autônoma
em favelas e comunidades. Por exemplo, uma parceria entre o Favela em Pauta e o Instituto
Marielle Franco disponibilizou a plataforma Mapa Corona nas Periferias. A iniciativa estimula
a formação de uma rede nacional de solidariedade formada por moradores de diferentes
periferias no Brasil. A partir de mapeamento colaborativo, o projeto pretende dar visibilidade
aos impactos da doença nas comunidades carentes, frente à necessidade de agir para mitigar a
contaminação pelo novo coronavírus.
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Um outro exemplo é o Comitê da Favela de Paraisópolis, criado para conter as
consequências da pandemia na comunidade que desde março tenta combater a crise na região.
A primeira iniciativa foi a já citada implementação do “Presidente da Rua”, que designa o cargo
a um morador voluntário a cada 50 casas, responsável por coordenar doações, acompanhar,
conscientizar e informar aquelas famílias. Em Heliópolis, na região Sudeste de SP, a Associação
Ação Comunitária Nova Heliópolis, tomou suas próprias iniciativas, como a distribuição de
kits, cestas básicas, alertas por carros de som, e fechamento do "Baile do Helipa", um dos mais
famosos bailes funk de São Paulo.
O fenômeno do avanço da doença nas favelas brasileiras, favorecido pela grande
desigualdade social, é responsável pela mudança de perfil de vítimas no país. Segundo um
levantamento do jornal O Globo com base em dados do Ministério da Saúde, 25% dos mortos
têm menos de 60 anos e nenhuma comorbidade (como diabetes, hipertensão e problemas
respiratórios).
Uma pesquisa realizada pelo projeto “De Olho na Quebrada” sobre os impactos do
coronavírus em Heliópolis aponta que entre as famílias com renda mensal de até dois salários
mínimos da região, 19% tem ao menos uma pessoa idosa em casa, 27 % das famílias contam
com hipertensos, 18% asmáticos, 15% diabéticos e 5% com ao menos um familiar com
bronquite em casa.
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Mapeamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, mostra que a
maioria dos óbitos confirmados ou suspeitos de coronavírus se concentra na periferia de São
Paulo, com destaque para os distritos da Brasilândia, na Zona Norte, e Sapopemba e Itaquera,
na Zona Leste. Apesar do recorde de mortes ser observado na Zona Leste, as regiões de Lapa e
de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, eram as que concentravam mais casos de coronavírus
confirmados até 31 de março.
Embora o COVID-19 se dissemine indistinta e democraticamente, diante desse cenário
pode-se afirmar que as taxas de mortalidade não são democráticas e diferentes populações estão
sujeitas a maiores e menores riscos, a depender das condições sociais e habitacionais e dos
acessos às políticas, ou à falta delas.
III.1 - O protagonismo político-social das mulheres de Heliópolis e COVID-19

O conceito de interseccionalidade, originalmente introduzido por Kimberlé Crenshaw
(1989; 1991), destaca as limitações do gênero como a única categoria que define a desigualdade
manifestada na sociedade. Segundo Kimberlé, a ideia de interseccionalidade refere-se à relação
das múltiplas dimensões das diferenças estabelecidas e das formas de opressão à identidade
social da pessoa. Ou seja, a categorização de mulheres baseada apenas nas relações de gênero
que compartilham não se sustenta por si só (RILEY, 1988).
Ao se tratar das relações de gênero dentro de Heliópolis, é preciso compreender como
tais condicionantes podem ser lidas nos assentamentos periféricos, em associação aos demais
aspectos socioeconômicos.
Ao analisarmos as questões de gênero não nos referimos somente às mulheres, mas sim
às relações sociais estabelecidas entre o feminino e o masculino, de tal maneira que estas
atravessem as relações humanas, seja na esfera social, política, econômica, cultural ou mesmo
simbólica. Assim, como argumenta Saffioti (1992), não é possível separar sexo de classe ou de
raça nem tampouco isolar um destes, pois são quesitos que se fundiram historicamente.
O conceito de gênero é uma categoria de análise de grande poder para explicar
as desigualdades entre as pessoas. Não obstante, é apenas parte de uma
construção social complexa de identidade, hierarquia e diferença. A raça, a
etnia, a classe são outras categorias socialmente construídas que se
intersectam com o gênero para determinar a localização social dos indivíduos.
(SOARES, 2004, p. 113-114).
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Judith Butler (2008) afirma ainda que a complexidade da categoria gênero não deve se
restringir a relações binárias (homens e mulheres), mas compreender a formação pela
convergência de modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais. As relações de
gênero estabelecidas dentro de centros urbanos periféricos exemplificam de forma clara como
a categoria “feminino” excede suas limitações e alcança as demais dimensões sociais.
A questão de gênero tem enriquecido a análise e explicação da pobreza entre as mulheres
enfatizando que a subordinação genérica transcende o aspecto material, encontrando-se em uma
cultura patriarcal profundamente enraizada, na qual uma consciência feminina fraca prepondera
ao "direito de ter direitos." Nesse sentido, destacam-se as diferentes responsabilidades entre
homens e mulheres em situação de pobreza.
Com a urbanização e a industrialização, a vida feminina ganha novas
dimensões não porque a mulher tivesse passado a desempenhar funções
econômicas, mas em virtude de se terem alterado profundamente os seus
papéis, no mundo econômico. O trabalho nas fábricas, nas lojas, nos
escritórios rompeu o isolamento em que vivia grande parte das mulheres,
alterando, pois, sua postura diante do mundo exterior. (Ibid. 1979, p. 179).

A passagem, entretanto, refere-se principalmente à mulher branca, uma vez que a
condição da mulher negra, que era de liberdade formal no pós-abolição, diante de uma
sociedade racista e patriarcal permaneceu em grande parte nas casas dos ‘senhores’ ou em
atividades relacionadas à prostituição.
A evidente disparidade de raça, gênero e classe que continua a sustentar os pilares da
estrutura econômica e força de trabalho no nosso país é hoje, portanto, resultado de uma herança
colonial racista e patriarcal.
No Brasil contemporâneo, por exemplo, as mulheres, especialmente as de classes mais
pobres e periféricas, são representadas através do discurso de homens, jovens e crianças como
“as donas das casas” ou como as figuras centrais da casa (Da Matta, 1995). Nota-se, portanto,
que apesar da exploração que as mulheres sofrem em seus empregos e a violência doméstica,
dentro de tal cenário socioeconômico as mulheres são quem encontram e desenvolvem modos
alternativos de prover o sustento da família e lidar com a pobreza, a fim de que elas e suas
crianças sobrevivam.
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A falta de oportunidade, assim como de segurança, em suma, sua vulnerabilidade, são
características básicas da pobreza (BAMBERGER, 2000). Os riscos de segurança de gênero
incluem aqueles baseados em relacionamentos familiares que atentam contra o lar como uma
unidade social; eles são, entre outros, consequência da violência doméstica e comunitária. As
violências domésticas e/ou comunitárias são baseadas na submissão, discriminação e controle
exercido sobre as mulheres em todas as áreas de suas vidas, afetando sua liberdade, dignidade,
segurança e privacidade, violando assim o exercício de seus direitos.
Tal hipótese, inserida no cenário de pandemia do novo COVID-19, no qual a redução
da atividade econômica afeta, quase imediatamente, trabalhadoras informais (47,8% das
mulheres negras do Brasil, IBGE 2019) que perdem seus meios de sustento de vida e
encontram-se sem nenhuma possibilidade de substituir a renda diária em geral, sugere grave
fragilidade para a realidade de muitas famílias brasileiras. Em meio à crise provocada pelo
COVID, às mulheres restaram dois cenários igualmente vulneráveis: a exposição à
contaminação pelo vírus e a busca pela renda, ou o isolamento e as consequências do
desemprego.
“Heliópolis contra o coronavírus”, pesquisa realizada pelo Observatório De Olho na
Quebrada, mostra que as famílias com menor renda são as mais prejudicadas pela pandemia do
novo coronavírus. As iniciativas da UNAS constituem um esforço importante para
compreender as necessidades da população de Heliópolis e prover informações e estratégias
consistentes diante da situação. De acordo com o relatório, ao menos 80% das famílias que
vivem com até dois salários mínimos por mês, perderam a renda durante a pandemia.
A condição de isolamento social, apesar de eficaz no combate à propagação do vírus,
adiciona novas tarefas às mulheres e grandes desafios. São elas que vivem a sobrecarga com os
cuidados domésticos e dos filhos, a higienização e a alimentação das famílias. Dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, apontam que a taxa de
realização de trabalhos domésticos, em 2018, era de 92,2% para as mulheres e 78,2% para os
homens.
Tome-se como exemplo o caso de Salete Barboza, de 48 anos de idade, autônoma,
moradora de Heliópolis com sua esposa, que está desempregada, e a enteada de 6 anos. Salete
é uma das 64 costureiras participantes do movimento “Heróis Usam Máscaras“; iniciativa
conjunta entre a UNAS e os bancos Bradesco, Itaú e Santander.
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Com recursos doados pelos bancos para apoiar a produção de máscaras de tecidos para
serem entregues a órgãos de saúde e comunidades vulneráveis durante a pandemia, Salete e
mais 63 mulheres de Heliópolis trabalham por 8 horas com remuneração de R$100,00 por dia.
Cinquenta delas trabalham de casa e outras quatorze, que não têm máquina de costura,
trabalham em uma carreta, localizada no Centro Educacional Unificado - CEU Heliópolis:
“Esse projeto caiu como uma mão na roda. Antes de começar a costurar eu já estava em
desespero sem saber como ganhar dinheiro para sustentar a casa e pagar as contas no fim do
mês. Agora eu me acalmei e estou rezando para que isso passe logo e tudo possa se
normalizar”, relatou Salete Barboza.
Para Matilde Almeida, de 44 anos, moradora de Heliópolis e costureira há 26 anos, o
projeto é de grande importância.
“É muito triste o que estamos vivendo, não estou contando com o dinheiro, nesse momento o
que podemos fazer é prevenir, pois ainda não existe um remédio. Estou aqui pois meu trabalho
pode ajudar, podemos salvar vidas!”
Segundo o documento “Gênero e Covid-19 na América Latina e no Caribe: Dimensões
de Gênero na resposta”, publicado pela ONU Mulheres no dia 20 de março, “enfrentar uma
quarentena é um desafio para todos, mas para mulheres em situação de vulnerabilidade pode
ser trágico. No Brasil, onde a população feminina sofre violência a cada quatro minutos e em
que 43% dos casos acontecem dentro de casa, essa preocupação é real”.
O estresse provocado pelo confinamento aumenta ainda o risco de abuso doméstico e
outras formas de violência baseadas em gênero. Segundo um levantamento realizado pelo
Ministério Público (MP) de São Paulo, durante o primeiro mês da quarentena no Estado foi
registrado um aumento significativo dos procedimentos urgentes e principalmente das prisões
em flagrante por violência contra a mulher.
Ainda segundo relatório do MP paulista, o mesmo fenômeno pode ser notado para os
dados de pedidos urgentes de proteção para vítima de violência. No período 2019-2020, houve
aumento de 23,5% nessas medidas. Durante o primeiro mês de isolamento, o aumento foi de
29,2% – foram 1.934 medidas protetivas de urgência em fevereiro, contra 2.500 em março.
Diante de tal cenário é preciso reforçar que apesar dos índices citados, o vírus não torna
os homens agressivos. As mulheres estão, de fato, mais vulneráveis diante da pandemia do
coronavírus, mas isso não significa um fenômeno recente em função das medidas de
quarentena, ao contrário.
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Esses cenários que emergem com a atual pandemia evidenciam os limites do capitalismo
e da teoria neoliberal do Estado Mínimo. Trata-se do paradoxo de um mundo em que, embora
sejam reconhecidamente úteis ao capital e sua reprodução, mulheres são também passíveis de
execução por sua condição de gênero.
É certamente verdade que o capitalismo e o neoliberalismo causaram estragos nos meios
de subsistência das mulheres, aumentando a opressão e a violência de gênero; no entanto,
também é crucial reconhecer que os sistemas tradicionais patriarcais são um dos fatores
constitutivos mais proeminentes na atual subjugação dos corpos e sistemas reprodutivos
femininos.
Ainda que a opressão cometida contra as mulheres, depois de tudo, não tenha começado
com o capitalismo, esse marco propiciou a exploração mais intensa das mulheres e a
possibilidade finalmente de sua libertação (DALLA COSTA, 1971).
Nesse sentido, faz-se necessário destacar uma dimensão feminista e de gênero em todas
as respostas a serem dadas nesta pandemia, afinal elas são essenciais na luta contra o vírus. Um
artigo recente da colunista Avivah Wittenberg-Cox na revista Forbes destacou os grandes
exemplos de verdadeira liderança no combate a pandemia em países chefiados por mulheres.
O parlamento brasileiro, onde apenas 77 dos 513 assentos da Câmara dos Deputados
são ocupados por mulheres, senadoras e deputadas federais, tem reagido com propostas
legislativas para apoiar as mulheres e a atuação do poder público nas soluções às crises
decorrentes da COVID-19. Entre as propostas redigidas está o projeto de Lei 1.291/2020, que
propõe uma série de medidas de combate e prevenção à violência doméstica durante o estado
de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, apresentado pelas deputadas
federais Maria do Rosário (PT-RS), Professora Rosa Neide (PT-MT), Margarida Salomão (PTMG), Mariana Carvalho (PSDB-RO), Luizianne Lins (PT-CE), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Dra.
Soraya Manato (PSL-ES), Professora Marcivania (PCdoB-AP), Luiza Erundina (PSOL-SP),
Rejane Dias (PT-PI), Talíria Petrone (PSOL-RJ), Clarissa Garotinho (PROS-RJ), Sâmia
Bomfim (PSOL-SP), Lídice da Mata (PSB-BA), Luisa Canziani (PTB-PR), Margarete Coelho
(PP-PI), Tereza Nelma (PSDB-AL), Soraya Santos (PL-RJ) e Marília Arraes (PT-PE).
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Em Heliópolis, um grande aliado ao combate à violência doméstica é o Centro de Defesa
e Convivência da Mulher - Sônia Maria Batista, mais uma conquista em políticas públicas para
a região. O serviço é fruto da parceria entre a UNAS e a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social e oferece atendimento social, psicológico, orientação e
encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência doméstica e em situação de
vulnerabilidade social, disponibilizando meios para o fortalecimento de sua autoestima e
autonomia pessoal e social para a superação da situação de violência.
Nesse contexto extraordinário de pandemia, é necessário e urgente que o Estado desloque
recursos suficientes para responder às necessidades das mulheres e das meninas, aumentar a
atenção à escalada das violências a que elas podem estar sujeitas, que mais mulheres tenham
poder, estejam envolvidas diretamente e participando ativamente em todas as fases de resposta
e em todas as tomadas de decisão relativas a essa pandemia, sejam estes locais, estaduais,
regionais, nacionais e internacionais.

III.2 - Educação

Embora o acesso à educação de qualidade seja direito constitucional fundamental para
o desenvolvimento da cidadania e ampliação da democracia, vivenciamos atualmente uma
grande precariedade na educação no Brasil. Os investimentos públicos em educação são de
extrema importância para a redução da pobreza, criminalidade e ampliação do crescimento
econômico, bem-estar e acesso aos direitos fundamentais pela população. Infelizmente, muitas
vezes esse investimento não chega onde deveria chegar, não atingindo, portanto, os seus
objetivos.
No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua) 2018, a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 ou mais anos de idade foi estimada
em 6,8% (11,3 milhões de analfabetos). Quando se trata de abrir essa taxa de analfabetismo, a
situação de desigualdade é patente, mostrando claramente a grande diferenciação pela cor da
pele. Para as pessoas pretas ou pardas (9,1%), a taxa de analfabetismo foi mais que o dobro da
observada entre as pessoas brancas (3,9%).
De acordo com Marina Águas, analista do IBGE, no Brasil a cor da pele é elemento
essencial nas análises sobre as desigualdades de acesso à educação: “Tem toda uma questão
social porque a cor tem uma relação com uma questão estrutural de renda da população. É um
indicativo de certa vulnerabilidade. Sabemos que a taxa de analfabetismo, por exemplo, entre
pretos ou pardos e brancos tem uma distância muito grande [entre elas]”.
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Uma das maiores preocupações da Associação dos Moradores de Heliópolis e Região
(UNAS) é com a educação, a qualidade de vida e o futuro de suas crianças e jovens, pelo já
apresentado cenário de vulnerabilidade social que atinge grande parcela da população de
Heliópolis.
Processos de melhoria da educação intensificaram-se a partir da forte relação construída
entre sociedade organizada e a EMEF Presidente Campos Salles (Rede Municipal de Educação
de São Paulo), cujo objetivo em comum é uma “educação com qualidade social, libertária e
transformadora”. Esse encontro resultou na priorização da educação como eixo condutor e
organizador da comunidade para o melhor enfrentamento da luta pela efetivação do direito ao
trabalho, saúde, transporte, cultura, lazer e tantos outros. Uma educação que promova o diálogo
entre todas as áreas do conhecimento, que respeite e considere o saber e as expressões artísticoculturais da comunidade. Uma educação que não pode estar circunscrita ao espaço da escola,
mas que atravesse seus muros, ganhando cada rua e viela de Heliópolis, quebrando
preconceitos, rótulos e estereótipos, fortalecendo a identidade da comunidade, ampliando o seu
universo cultural, construindo uma cultura de paz, onde quem ensina também aprende e quem
aprende, também ensina.
Desta relação nasce um movimento que veio ganhando força e contaminando todos os
equipamentos educacionais e socioculturais da comunidade, bem como os moradores, as
famílias e, principalmente as crianças e jovens: Transformar Heliópolis num Bairro Educador.
Para entendermos esse processo é importante conhecer um pouco da história da EMEF
Presidente Campos Salles e saber como a educação foi impulsionada na comunidade de
Heliópolis. Fundada no final da década de 50, a Escola Municipal de Ensino Fundamental
(EMEF) Presidente Campos Sales é uma parte importante da história de Heliópolis. Na época
de sua criação, a escola atendia filhos de imigrantes. A partir da década de 70, com a favelização
de Heliópolis, a escola mudou de perfil e começou a ser estigmatizada. Era considerada uma
escola ‘de marginais’, ‘de favelados’, onde alunos não respeitavam professores. Por sua vez,
professores concursados não queriam assumir cargos na Campos Sales, com medo de trabalhar
no local.
No final da década de 90, Braz Nogueira assumiu a direção da Campos Sales e iniciou
um processo de aproximação entre escola e comunidade, com iniciativas que ajudaram a conter
a criminalidade e a violência. Braz foi diretor da instituição durante 20 anos e é ele quem nos
relata: “Quando cheguei aqui, em 1995, tínhamos de cinco a seis brigas diárias. Era uma praça
de guerra [...] matavam as pessoas e jogavam aqui, era um depósito de corpos.”

44

Numa foto de 2007, vê-se Braz com uma marreta na mão em meio a uma pilha de
entulho. De acordo com a matéria, naquele ano, as paredes que dividiam as 12 salas de aula da
Campos Salles foram quebradas, dando origem a quatro grandes salões de estudo. Depois disso,
cada um dos salões passou a abrigar cerca de 100 alunos do mesmo ano, que, em grupos de
quatro, ficam sob a supervisão de três professores. Cessaram as aulas expositivas de 45 minutos.
Os estudantes recebem um roteiro de estudos multidisciplinar e trabalham de forma autônoma,
um ajudando o outro. Se as dúvidas persistem, o educador é acionado, mas sua função não é
dar respostas. “O professor diz: ‘Você já olhou na página do livro tal? Lá tem um exercício
modelo’. Ou então: ‘Você já procurou no Google?'”, exemplifica Braz Nogueira. Esse modelo
pedagógico tem inspiração no projeto pedagógico da Escola da Ponte, desenvolvida pelo
educador português, José Pacheco.
Para José Genaro de Araújo, pai de aluno e membro do conselho de escola Campos
Salles e da gestão da UNAS, a implementação do novo método de ensino aconteceu graças à
busca de Braz por transformar escola e comunidade numa coisa só. De origem nordestina, assim
como a maioria dos moradores de Heliópolis, Genaro vive na região desde o início dos anos
1980. Ele diz que não saberia onde colocar o filho se não fosse na escola, que tem 875 alunos.
A partir dessa iniciativa, a percepção dos moradores de Heliópolis sobre educação
começou a mudar, assim como transformou o papel da escola, bem como o seu entendimento,
em relação à comunidade. Também foi quebrado o monopólio da escola em relação à educação.
Existem hoje vários pontos de cultura e educação em Heliópolis, oferecendo desde aulas de
capoeira a hip hop, e isso tudo é muito potente e auspicioso.
Coroou a transformação de Heliópolis em bairro-educador a construção de um polo
educacional, um CEU (Centro de Educação Unificado), por meio de um projeto arquitetônico
de Ruy Ohtake, no qual a Prefeitura e o governo de São Paulo afirmam ter investido em torno
de R$ 14 milhões.
O polo educacional, idealizado em parceria com a comunidade reúne três creches, as
EMEF Presidente Campos Salles e a EMEI Antônio Lisboa, quadras poliesportivas, praças, sala
de cinema, palco de teatro, escola de educação infantil, biblioteca e área para exposições, além
de uma escola técnica, com cursos de administração, design, edificações, informática, nutrição
e dietética.
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O prédio da Campos Salles está hoje inserido no Centro Educacional Unificado (CEU)
Heliópolis, espaço que nasceu de uma reivindicação da comunidade. Heliópolis dispõe também
de algumas iniciativas por meio de parcerias com o setor público, voltadas a área da educação
como o CEI - Centro de Educação Infantil, o MOVA – Movimento de Alfabetização de Jovens
e Adultos e o CCA - Centro para Criança e Adolescente. Para maior clareza e entendimento,
detalhamos abaixo cada uma delas apresentando os seus objetivos, público alvo beneficiado e
respectivos parceiros. Vejamos as especificidades de cada iniciativa.

CEI - Centro de Educação Infantil
Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento infantil com o desafio de
redefinir os termos educar e cuidar, integrando-os em uma só meta: mediar o desenvolvimento
sociocultural da criança desde o seu nascimento.
Número de beneficiados: cerca de 3000 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, e suas famílias, em
17 CEIs distribuídos por Heliópolis e Região.
Parceiros: Convênio com Prefeitura de São Paulo via SME – Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo, e apoio por meio do sistema de apadrinhamento com a ONG
ActionAid.
MOVA – Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos
Objetiva contribuir para a erradicação do analfabetismo, estimulando a leitura e a escrita
não só em um espaço educacional, mas no cotidiano, a fim de proporcionar uma melhor
condição e qualidade de vida.
Número de beneficiados: cerca de 260 jovens, adultos e idosos com idade mínima de 15 anos
e sem limite de idade máxima, distribuídos em 08 núcleos sendo 17 salas de aulas em Heliópolis
e Região.
Parceiro: Convênio com Prefeitura de São Paulo via SME – Secretaria Municipal de Educação
de São Paulo.
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Com a proposta de contribuir para o combate ao analfabetismo que atingia grande parte
da população em Heliópolis na década de 90, Heliópolis abre as primeiras salas do Mova Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos na comunidade, preocupado com jovens e
idosos que não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola para aprender a ler e a escrever.
Ao longo dos anos a atuação do MOVA mudou muito a realidade dessas pessoas e, atualmente,
vem atendendo cerca de 180 alunos e alunas em dez salas de aulas espalhadas por diversos
pontos de Heliópolis. “Trabalhamos no sentido de erradicar o analfabetismo de nossa
comunidade. Tem pessoas que ficam cegas ao mundo por não ter tido a chance de estudar”,
diz o coordenador do projeto, Sr. Rubenildo Limeira.

Centro para Criança e Adolescente
Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento pessoal e social de crianças e
adolescentes por meio de atividades socioculturais e educacionais no contraturno escolar que
oportunizem a conquista da autonomia, a cidadania e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.
Número de beneficiados: cerca de 1.560 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos em situação
de vulnerabilidade social e suas famílias , em 11 CCAs distribuídos por Heliópolis e Região.
Parceiros: Convênio com Prefeitura de São Paulo via SMADS – Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo e apoio por meio do sistema de
apadrinhamento com as ONGs ActionAid e Kinder Note Hilfe.
Dados do INEP de 2007 mostravam que no País a evasão de alunos do ensino
fundamental e médio chegava a mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes, ou seja 4,8% e
13,2% dos alunos matriculados nestes cursos abandonaram a escola, respectivamente. Com
relação à repetência do ano letivo que pode ser um contribuinte para a evasão escolar, ainda
segundo o INEP, entre 2014 e 2015, a repetência no 1º ano do Ensino Médio chega a 15,3%. O
índice também é alto no 6º ano do Ensino Fundamental, com taxas de 14,4% de repetência.
Iniciativas como o MOVA, o CEI e o Centro para Criança e Adolescente, presentes na
comunidade de Heliópolis, contribuem para a diminuição da evasão escolar nesse território,
pois sabemos que os maiores motivos para o abandono da escola são a distância de casa, a falta
de transporte escolar, a impossibilidade de haver quem leve as crianças até a escola, a falta de
interesse e ainda doenças/dificuldades dos alunos, dentre outras.

III.3 - Cultura, Esporte e Lazer
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Heliópolis é hoje uma das comunidades de maior efervescência cultural do país,
referência para tantas outras periferias e ponta de lança para ousados projetos artísticos. Conta
com a presença de uma emissora de rádio, uma biblioteca comunitária com 12 mil livros (ambas
iniciativas da já mencionada Organização Não Governamental UNAS), uma orquestra sinfônica
(do Instituto Baccarelli, criado em 1996 pelo maestro Silvio Baccarelli após um incêndio na
favela e hoje espaço para a educação musical de mil crianças e jovens), uma companhia de
teatro e, mais recentemente, um projeto com 41 painéis grafitados e uma Editora Gráfica para
dar voz a escritores periféricos. Abaixo, detalhes sobre as principais iniciativas:

Biblioteca Comunitária de Heliópolis
Criada em 2005, a Biblioteca Comunitária Heliópolis promove o acesso gratuito à
leitura dentro da comunidade e atualmente conta com um acervo de 12 mil livros voltados à
literatura e à pesquisa. A Biblioteca abriga ainda as seguintes atividades: mediação de leitura e
contador de histórias, sarais poéticos, aulas de dança e acesso gratuito à internet.
Número de Beneficiados: cerca de 750 visitantes por mês (uso livre a toda comunidade).
Parceiro: Cushman & Wakefield - por meio da lei municipal de incentivo PROMAC.

Rádio Comunitária de Heliópolis
A Rádio Comunitária Heliópolis foi criada em 1992, ainda como “Rádio Corneta”, a
fim de aproximar os diálogos da UNAS com os moradores. Atualmente a Rádio funciona na
frequência 87,5 FM e na internet, no site www.radioheliopolisfm.com.br.
Primeira Rádio Comunitária de São Paulo a receber outorga de funcionamento, seu
objetivo é fortalecer a cultura periférica, levando música, informação e entretenimento à
comunidade, além de ser instrumento de mobilização em relação aos problemas locais.
Número de Beneficiados: Não mensurado
Parceiros: É mantida por meio de apoios culturais vinculados na programação.

Telecentro
O Telecentro tem por objetivo oferecer acesso gratuito à internet, promovendo
atividades educativas e culturais de inclusão digital, além de oficinas de informática básica por
meio de software livre.
Número de Beneficiados: Cerca de 1000 por mês
Parceiro: Convênio com Prefeitura de São Paulo via – Secretaria Municipal de Inovação e
Tecnologia de São Paulo.
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Projeto Futsal Heliópolis
Promove atividades esportivas com crianças e adolescentes com idade entre 6 anos a 14
anos. O esporte é uma importante ferramenta para a inclusão social e o diálogo como a educação
também faz parte deste processo de inclusão.
Número de Beneficiados: 150 crianças e adolescentes.

Conectividade digital
Apesar de todas as iniciativas presentes na comunidade e da ausência de dados
territorializados, sabe-se que a conectividade digital é muito precária, não havendo redes de
Wi-Fi, sendo poucas as residências com computadores, restando muitas vezes ao conjunto da
população a condição de refém das informações (e Fake News) veiculadas pelo WhatsApp,
principal condição de acesso à informação junto com o rádio e a TV aberta, ocasionando um
déficit de informações com criticidade e com o sentido pedagógico de propiciar a cidadania
ativa e o valor da democracia e da importância da atenção aos direitos fundamentais.
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Capítulo IV - Mapa de atores
Heliópolis é uma das favelas mais populosas da capital paulista. De acordo com a
pesquisa realizada pelo Observatório De Olho na Quebrada, ligado à União de Núcleos e à
Associação dos Moradores de Heliópolis e Região (UNAS), com base em respostas constantes
de 514 formulários online preenchidos, 65% dos entrevistados afirmam que deixaram de
trabalhar ou de estudar após a decretação do isolamento social.
Dos moradores que responderam ao formulário, 84% são mulheres e a maioria das/os
entrevistadas/os tem entre 26 e 45 anos, informou Aluízio Marino, educador do projeto
Observatório De Olho na Quebrada.
A importância das mulheres na periferia de Heliópolis é impactante uma vez que elas
organizam entre si a Campanha “Companheira me ajuda que eu não posso andar só, sozinho eu
ando bem, mas com você ando melhor”. A situação dessas mulheres é pior pela ausência de
ações do poder público na periferia. Além de enfrentar situações de violência, elas têm que
usufruir de serviços públicos precários, que as deixam ainda mais vulneráveis. Ruas escuras,
transportes lotados, lixo a céu aberto são alguns dos obstáculos diários que elas encontram.
Em 2016, uma pesquisa mostrou que 86% das brasileiras já sofreram assédio em espaços
públicos. Em uma pesquisa anterior, o Brasil foi apontado como o pior país para se nascer
menina: 16% disseram terem sido assediadas antes dos 10 anos e 55% antes dos 18. Além disso,
o país ocupa o 5º lugar no ranking de feminicídios.
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Diante de um cenário onde o fomento ao ódio e à violência aumentou de forma sensível,
a vida das mulheres mais uma vez está sendo impactada diretamente. Neste contexto, se faz
necessário fortalecer e empoderar as Mulheres, em especial as mulheres periféricas, que têm
acesso restrito a diversos mecanismos de educação.
Por esse motivo, o Movimento de Mulheres de Heliópolis e Região desenvolveu a
proposta da Escola Feminista Heliópolis, um espaço de formação contínua para as mulheres. A
escola aborda temas de fundamental importância para compreender melhor a situação que
passamos hoje, mas principalmente para entender o passado da nossa sociedade e seus aspectos
conservadores, machistas e patriarcais.
Tais aspectos influenciam as vidas das mulheres até os dias de hoje, mas revelam
também a sua garra para enfrenté-los, o que nos inspira a continuar lutando. Compreender o
passado e entender o presente é indispensável para fazer um futuro melhor.

Infelizmente, diante da pandemia muitos projetos estão sendo suspensos. Heliópolis está
sendo impactada da mesma forma que outras comunidades brasileiras, especificamente nos
seguintes pontos:


Queda de renda: no bairro, 63% das famílias vive com até dois salários mínimos por

mês. Com a pandemia do coronavírus, 68% dos habitantes tiveram sua renda impactada e 20%
afirma não ter renda nenhuma;


Dificuldades para seguir as recomendações de isolamento social da OMS:

saneamento básico insuficiente e unidades habitacionais de poucos cômodos. Mais da metade
das casas têm quatro ou mais pessoas, onde é comum avós, pais e filhos morarem na mesma
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casa e até no mesmo quarto. Em configurações familiares ampliadas, muitas vezes, tios,
sobrinhos e outras/os também coabitam esses espaços;


Falta de estrutura para atender às pessoas infectadas: em Heliópolis, o atendimento

ainda é precário, só há uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e o Hospital Heliópolis.
Com falta d’água, de itens de proteção, pouco espaço e perda de emprego, moradores
enfrentam dificuldade para se isolar e lideranças comunitárias buscam alternativas.
Pelo pesquisado, as iniciativas da própria comunidade são, em sua grande maioria,
orquestradas pela UNAS (União dos Núcleos, associação dos moradores de Heliópolis e
Região), que atua desde 1978, quando a comissão de moradores da favela de Heliópolis lutava
pelo direito à moradia e posse da terra. Sua atual presidenta, como ela mesma se denomina, é a
moradora Cleide Alves.
A UNAS atende diariamente 3 mil crianças de 0 a 4 anos em seus Centros de Educação
Infantil e 1.400 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos em seus projetos sociais. Todas essas
crianças e jovens recebem, além de cuidados diários, alimentação básica todos os dias.
Em seu trabalho, consideram “a pessoa como sujeito de direitos independentemente da
idade, fortalecendo sua autonomia para a efetivação da cidadania, procurando quebrar as
paredes invisíveis que separam as periferias dos outros bairros da cidade.” (UNAS, 2020).
Há, em sua organização, a busca por parcerias com o poder público, a iniciativa privada
e organizações sociais, garantindo o suporte à implementação de projetos, programas e serviços
de forma abrangente nas áreas de educação, cultura, assistência social, esporte, juventude,
empreendedorismo, direitos humanos e movimentos de base. Com isso, impactam cerca de 10
mil pessoas diretamente por mês, por meio de 52 projetos sociais. Por esse trabalho, foi eleita,
em 2017, a Melhor ONG do Brasil na categoria Desenvolvimento Social Local.
Parceiros UNAS


Open Society Foundation



Habitat para Humanidade Brasil



AMBEV



Kinder Not Hilfe



Escola de Sorvete - Chef Francisco Sant'Ana, Edgard Barki e Catraca Livre



Instituto Coca Cola Brasil



Cushman & Wakefield - por meio da lei de incentivo PROMAC



ActionAid
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A União dos Moradores distribuiu cartazes e faixas pela favela para alertar dos riscos
da doença e explicar as formas para os moradores se prevenirem.
O Movimento #FamíliaApoiaFamília arrecada comida e itens de higiene para distribuir
às famílias mais afetadas pela quarentena. São ao menos 2,5 mil, como conta Douglas
Cavalcante, 27, comunicador da organização. Esse movimento é realizado através de uma
plataforma aberta que convoca as famílias brasileiras a doarem e a se cuidarem nesse momento.
Conectam diretamente as ONGS que precisam de apoio para viabilizar cestas básicas para
famílias desamparadas com potenciais doadores.

Doações de cestas básicas, álcool em gel e sabonetes
Unas – União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região
Endereço: Rua da Mina, 38 – Heliópolis
Fone: (11) 2272-0140
Doações em dinheiro
Banco: Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 3124
Conta: 376-7
CNPJ: 38.883.732/000.1-40
Unas – União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região
Na página da Unas, na CAMPANHA: HELIÓPOLIS NO COMBATE AO
CORONAVÍRUS

pode-se

acessar

a

prestação

de

contas,

disponível

no

link:

<https://drive.google.com/file/d/18XN24nMLsxikL6JawMN3H6mbvNDX73UW/view>.
Na sequência, algumas imagens e suas respectivas ações que acontecem em Heliópolis.
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Após recomendações do Ministério da Saúde sobre o uso de máscaras de pano no
combate à propagação do coronavírus, 64 costureiras da comunidade de Heliópolis foram
contratadas temporariamente pelo projeto “Heróis usam Máscaras”, que conta com o apoio de
instituições privadas e do governo estadual para a produção de aproximadamente 3.000
máscaras por dia, que serão doadas para toda comunidade.

Um dos benefícios dessa iniciativa é a geração de renda para as famílias das costureiras
participantes, que recebem cerca de 100 reais por dia.
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Outra ação da associação é a entrega diária de marmitas para idosos. São 10.021
beneficiados, muitos deles acamados, que tiveram o programa de entrega de leite, da Secretaria
de Agricultura, suspenso.

Além disso, a distribuição de cestas com itens de alimentação e higiene e um livro de
colorir com lápis de cor, para as crianças que estão em casa.
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Outra iniciativa vem do Instituto Baccarelli, que permitiu aos jovens músicos da
Sinfônica de Heliópolis levarem seus instrumentos para casa, realizando aulas à distância. Esses
jovens, por sua vez, passaram a gravar vídeos com músicas para as crianças da comunidade. As
doações

para

o

Instituto

Também

podem

ser

feitas

através

do

link:

<https://www.institutobaccarelli.org.br/ >.
Além das ações anteriormente mencionadas, cestas básicas e sabonetes foram doados
pela Presidente do Fundo Social e Primeira-Dama do Estado, Bia Doria, por meio das entidades
Associação da Radiodifusão Comunitária Missões e Cidadania em Heliópolis.
Quanto à atuação das entidades governamentais, constam ações da Secretaria Municipal
de Habitação (Sehab), que passou a utilizar carros de som com alertas de orientação sobre
procedimentos de prevenção e cujos assistentes sociais, devidamente protegidos, realizam a
orientação para que os moradores se protejam da forma correta e, principalmente, para que
permaneçam em casa.
A Secretaria Estadual de Saúde promove diversas ações para garantir o atendimento e
informação às comunidades. Dentre elas, a atuação de agentes comunitários, equipes
multidisciplinares, vacinação contra H1N1 e uso de ferramentas de comunicação para estimular
o isolamento social e os cuidados com a higiene.
O governo de São Paulo atua para transformar o AME Barradas, em Heliópolis, em um
hospital para atender pacientes com coronavírus durante a pandemia. O AME, localizado na
divisa da capital paulista com São Caetano do Sul, é uma unidade ambulatorial e que realiza
pequenas cirurgias eletivas e exames. O local deve estar adaptado e em funcionamento no final
de abril e terá 170 leitos, sendo que 30 leitos serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
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A Prefeitura de São Paulo informou (no dia 14 de maio), que estuda transformar os
Centros Educacionais Unificados (CEUs), entre eles o de Heliópolis, e outras duas escolas
municipais da região em hospitais de campanha para atendimento a pacientes com coronavírus.
O objetivo, segundo informou a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB), é atender a demanda
de pacientes da região. Esse hospital de campanha teria capacidade para atender pacientes de
alta, baixa e média complexidade, com 320 leitos.
A gestão do governador João Doria (PSDB) citou que a Sabesp suspendeu a cobrança
da tarifa social de água para 506 mil famílias carentes e está fornecendo caixas d’água para
mais de 3,5 mil famílias de baixa renda. Além disso, informou que estão sendo entregues 1
milhão de cestas básicas a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social; e a rede Bom
Prato ampliou o seu atendimento, com oferta diária de café da manhã, almoço e jantar, além de
distribuição em embalagens descartáveis, porém existe apenas uma unidade do mesmo na
região.
A presença dos equipamentos do Estado, de acordo com site Geosampa, é insuficiente
para atender às demandas do território, pois ou possuem apenas uma unidade na região, como,
por exemplo, Bom Prato, Conselho Tutelar e SASF-SAC (Serviço de Assistência Social à
Família), ou nenhum, retrato da ausência de Mercado Municipal, sacolão, CRAS (há um
localizado no bairro do Ipiranga, portanto, fora do território em questão), museu ou espaço
cultural, além dos existentes nos CEUs.
Isso posto e ainda dentro do mapa dos atores sociais no território de Heliópolis, devemos
destacar também o público alvo das atividades descritas acima. Pois, as construções da política
pública resultam das necessidades observadas pelas instituições. Como mostra o quadro 1:

Fonte: <https://www.scielo.br/pdf/cebape/v14nspe/1679-3951-cebape-14-spe-00593.pdf>.
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Diante desse mapa e do atual cenário de pandemia, é possível notar que cada vez mais
as ONGs deixam de ser personagens coadjuvantes do Terceiro Setor para se tornarem
protagonista. No Brasil, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) tem mostrado seu papel
de extrema importância para o combate ao coronavírus e à fome nas comunidades, agindo na
linha de frente, juntamente com o setores público e privado. As redes de OSCs demonstram,
diante dos resultados rápidos, a funcionalidade de toda a logística das atividades associadas às
doações para as pessoas que delas necessitam.
De acordo com Macedo, Alcântara, Andrade e Ferreira (2016), “os atores podem ser
indivíduos ou instituições que influenciam os processos de políticas públicas” e se destacam ao
considerar como público-alvo habitantes do território, com destaque para as mulheres, chefes
de família que justificam o foco do desenvolvimento dos projetos. Consideramos atores diretos
as instituições compostas de Organizações da Sociedade Civil, as OSCs, e equipamentos do
Estado que atuam diretamente no território e atores indiretos os parceiros e/ou patrocinadores.
Além da manifestação da questão social, intrínseca ao cotidiano das comunidades, os
moradores de favela têm suas realidades impactadas pelo isolamento social.Os componentes do
coração dos atores sociais, ou seja, os moradores do território, possuem as mesmas
especificidades encontradas em outras comunidades periféricas.
De acordo com o padre Israel, pároco da igreja católica na comunidade, a região tem
como característica cultural os bailes funks, eventos denominados “pancadões”, realizados nas
ruas da favela com alto índice de aglomeração de pessoas, que acabam sendo facilitadores de
dois problemas enfrentados na favela: o tráfico de drogas ilícitas e lícitas, como bebidas
alcoólicas, e a sexualização da figura feminina de adolescentes que tornam-se atração nesses
movimentos.
Os atores diretos, as OSCs e os equipamento públicos buscam promover ações que
atenuem a situação de exclusão social e a promoção da dignidade humana. Ainda segundo o
padre Israel (2020), a igreja católica e outras religiões cristãs desenvolvem projetos na região.
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Capítulo V - Mapa de Empatia
A partir deste ponto da pesquisa, a proposta foi conectar e ouvir algumas lideranças de
Organizações da Sociedade Civil, bem como da sociedade civil organizada local, que atuam na
comunidade de Heliópolis. São pequenas entrevistas interpessoais com o objetivo de analisar
a realidade local e a relação dos entrevistados com as pessoas do território. Para tanto, foi
elaborado o seguinte roteiro semiestruturado a ser utilizado nesse processo de escutax:

1. Identificação do entrevistado
Objetivo: conhecer a biografia do(a) entrevistado(a).
1.1 Nome do(a) entrevistado(a)
1.2 Organização à qual pertence
1.3 Há quanto tempo essa organização existe
1.4 Trajetória na organização
1.4.1 Há quanto tempo faz parte dessa organização
1.4.2 Qual função exerce nessa organização
1.4.3 Há quanto tempo exerce essa função nessa organização
1.5 Qual o tamanho da organização (número de funcionários, voluntários, etc.)
1.6 Em qual extensão territorial essa organização atua (da maneira mais precisa possível)
1.7 Qual o público-alvo da organização

2. Origem pessoal e contexto em Heliópolis
Objetivos: entender o contexto da biografia pessoal e da relação com a comunidade.
2.1 De onde é e onde mora atualmente
2.2 Há quanto tempo faz parte da comunidade de Heliópolis
2.3 Por que entrou para a organização a qual pertence
2.4 Quais os principais problemas em Heliópolis (num contexto geral, sem ser de pandemia)
2.5 Como é a relação da organização com as pessoas da comunidade (alcance, impacto, etc.)

3. O coronavírus e seus impactos na comunidade de Heliópolis
Objetivos: captar e transmitir a percepção que a pessoa tem sobre como a comunidade está
vendo e vivenciando a pandemia: as limitações, os desejos, como empreendedores, comércio,
empresas e etc. da região se relacionam entre si e com a organização.
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3.1 Quando e como chegou ao conhecimento dele(a) a questão do coronavírus?
3.2 Quantos casos sabe que tem na comunidade?
3.3 Quantas mortes sabe que tem na comunidade?
3.4 A organização a qual pertence está tomando alguma medida específica contra a pandemia
na comunidade? Se sim, explique.
3.5 Pelo que sabe, o poder público está tomando alguma medida específica contra a pandemia
na comunidade? Se sim, explique.
3.6 Quais os principais desafios que a pandemia traz para a comunidade de Heliópolis?
3.7 E quais os principais desafios que a pandemia traz especificamente para o público alvo da
organização a qual pertence dentro de Heliópolis?

4. Relação com o poder público
4.1 A organização possui algum tipo de vínculo com o poder público?
4.1.1 Se sim, seria com o Poder Municipal, Estadual ou Federal? Explicitar.
4.1.2 Se sim, seria com o Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário? Explicitar.
4.1.3 A organização recebe algum tipo de subsídio governamental?
4.1.3.1 Se sim, explicitar os valores, as condições, a frequência e a contrapartida exigida.

5. Visão do pós-pandemia
Objetivo: formar uma imagem do que se espera do pós-pandemia. Diante disso, perguntamos:
Qual será o novo "normal" para a organização dentro da comunidade de Heliópolis após a
pandemia? Quais serão os maiores desafios, e como poderemos enfrentá-los?

Na sequência, uma síntese dos relatos de cada ator social entrevistado sobre as questões
levantadas.
V.1 - Entrevista de Roberto Vitor - Associação Heliópolis, Cultura e Lazer
Roberto Vitor, mais conhecido como Beto, faz parte da Comunidade de Heliópolis há
42 anos. É Diretor de Produção há 11 anos da Associação Heliópolis Esporte, Cultura e Lazer,
espaço que existe há 16 anos e vem ajudando a todos os que necessitam, em especial, crianças,
adolescentes e idosos.
Sobre os problemas da comunidade de modo geral, Beto destaca a falta de condições
financeiras e de oportunidade de emprego, além da ausência de apoio do governo para
conseguirem atingir todas as 200 mil famílias da Comunidade.
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Especificamente quanto à situação do coronavírus na Comunidade, o morador relata que
a notícia chegou por meio da própria mídia e foi espalhada pelo boca-a-boca, mas, mesmo
assim, ressalta que tem muita gente que não está acreditando muito e nem tomando os devidos
cuidados. Diante disso, a ONG na qual trabalha passou a disponibilizar carros de som, faixas e
conscientizar, de maneira geral, sobre a gravidade do vírus.
Quanto à relação com o poder público, ele critica o fato de as lideranças da comunidade
terem acesso apenas a assessores e subprefeitos, os quais, segundo ele, não resolvem nada, e
que deveria haver contato direto com o Governador, cujas medidas drásticas de prevenção
tomadas por São Paulo também deveriam ser aplicadas nas comunidades.
Para Beto, a comunidade deveria estar mais próxima do governo, em todas as esferas,
para que pudesse haver um trabalho contínuo e quando surgisse uma situação como essa, não
passarem novamente pelo que estão passando agora. Ressalta que Heliópolis, assim como
acontece com outras comunidades, foram esquecidas pelo poder público.
A associação dele tem parceria com a CUFA e com outras associações para arrecadar
alimentos e produtos para proteção das pessoas contra o coronavírus, mas esbarram na principal
dificuldade, a escassez de doações, bem como, ressalta mais uma vez, a ausência de parceria
com o governo.
O fato de muitos dos comércios, principal fonte de sustento das famílias da comunidade,
estarem fechados lhe preocupa, pois há uma considerável falta de renda para essas famílias, e
aduz que a situação pós pandemia será ainda pior, pois não haverá perspectiva alguma de
crescimento. Por fim, ressalta que será necessária uma reinvenção a qual deveria ser discutida
também com especialistas, para que os menos favorecidos não venham a sofrer mais do que já
estão sofrendo.
V.2 - Entrevista do Padre Israel Mendes Pereira – Paróquia Santa Paulina
Padre Israel Mendes Pereira, conhecido como Padre Israel, é padre há 9 anos, e tem
larga experiência em comunidades carentes, em São Paulo e em outros Estados. Há 2 anos
assumiu a Paróquia Santa Paulina, que conta com 2 funcionários e 100 voluntários das pastorais,
e abrange a Comunidade de Heliópolis.
Segundo ele, cerca de 70% das pessoas da comunidade trabalham por conta própria,
sendo o restante praticamente constituído por microempreendedores individuais com algum
tipo de comércio e os “invisíveis”, tais como catadores de recicláveis.
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Especificamente quanto à COVID-19, o maior problema é a falta de conscientização da
população da comunidade sobre o que está ocorrendo. Nas palavras de Padre Israel, “todos os
dias as ruas estão cheias de gente, aqueles que foram dispensados do trabalho estão vivendo
como se fosse época de ano novo, você passa nas ruas e o pessoal está fazendo churrasco com
os R$ 600,00 que receberam do governo. Existe, então, uma insensibilidade geral, eles não têm
conhecimento nem consciência da gravidade do que está ocorrendo”.
Ele relata que receberam doações de produtos de limpeza e máscaras e fizeram a
distribuição, mas, ao mesmo tempo, que dói o seu coração por saber que aquilo que está sendo
doado não será utilizado ou bem aproveitado.
Ainda segundo Padre Israel, ele está cumprindo o seu papel com a equipe de caridade,
tentando conscientizar os moradores, mas, em sua comparação, “parece que assim é um monte
de formiguinhas no meio de um planeta enorme, onde você não consegue atingir a consciência
das pessoas, e a comunidade já está sofrendo com a questão da perda das pessoas, são três ou
quatro velórios POR DIA, enquanto que antes da pandemia esse número era de um a cada
quinze dias ou por mês.”
Prossegue narrando que “o povo não tem consciência da gravidade da situação, de que
as pessoas estão morrendo por causa do coronavirus”. Diante disso, ele diz sair para as ruas,
para esse trabalho, não porque quer, mas porque, de certa forma, está com sua equipe na linha
de frente dentro da comunidade. Ou seja, não pode ficar dentro da casa coloquial achando que
está tudo bem, porque existem famílias que estão sofrendo por familiares que estão dentro do
hospital e morrendo.
Indagado sobre se tem noção de quantos casos confirmados existem na comunidade,
segundo a percepção dele e os contatos que tem, o número que ele estima é de 56 pessoas.
Perguntado sobre o seu trabalho durante esse período de isolamento, respondeu que tudo
está suspenso. O único trabalho que está sendo realizado é o do pastoral da caridade pela equipe,
mas com todos os cuidados. Todas as orações, por exemplo, são realizadas virtualmente, por
WhatsApp e Instagram. Em determinados momentos do dia, as pessoas que precisam de ajuda
enviam mensagens no WhatsApp da matriz, eles iniciam o cadastro e fazem uma pequena visita,
tomando as devidas precauções.
Com relação à sua percepção sobre uma mudança nos desafios que tem vivido antes e a
partir do início da pandemia, e a relação com o poder público, se tem havido algum trabalho de
conscientização, Padre Israel respondeu que os únicos trabalhos que existem nesse sentido são
os seus trabalhos e o das ONGS, e que os únicos esforços de conscientização são os dos agentes
de saúde com a entrega de panfletos.
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Outro ponto da entrevista foi a questão do tráfico que, segundo ele, mudou após o início
da pandemia. A partir daí eles teriam passado a impedir que qualquer denominação religiosa
faça seu trabalho dentro da comunidade, o que não existia antes, além de passarem a impedir,
também, o trabalho de resgate quanto ao excesso de drogas ou álcool.
Acerca dos recursos financeiros da paróquia, o Padre explica que não há subsídios
governamentais, apenas o auxílio que vem de dentro da comunidade, das pessoas que têm mais
condições e amigos que têm empresas; mas do governo, não.
Perguntado, como testemunho de pessoa que mora na comunidade, se tem vivido e
acompanhado esse aumento de pessoas que podem ser contaminadas e de funerais, quais as
limitações que existem e o que poderia mudar hoje no cenário com a comunidade, ele disse
estar com muito medo, pela já mencionada carência na conscientização individual.
Apesar de toda a limitação que tem, a maioria da igreja é grupo de risco e, juntamente
com sua equipe, o padre está realizando tudo o que pode, com o devido cuidado, mas, por outro
lado sem existir retorno como resposta, pois as pessoas continuam andando nas ruas sem
máscaras, comendo e bebendo no mesmo prato e isso lhe causa enorme preocupação, porque a
curva do coronavírus está subindo e as pessoas não estão tendo consciência disso.
Segundo ele, o principal desafio encontrado é a ausência total do poder público, além
da falta de conscientização das pessoas. Para ele, ainda que a Prefeitura pretenda fechar
avenidas, precisaria fechar, de alguma forma, Heliópolis como um todo, porque tudo está
aberto, inclusive o que não é essencial, como bares e botecos.
Quanto ao aumento da violência, o Padre diz ter percebido, porque já estão roubando
algumas casas, e da igreja, então imagina que vai ficar pior.
Com relação à estrutura de saúde de Heliópolis, ele relata que existe o Hospital de
Heliópolis, que é enorme e de referência, e que tem a parte do atendimento do pronto socorro,
na qual já foram fechados três andares somente para tratamento de pacientes da COVID-19.
Por outro lado, outros três andares permanecem como estão, então não estão acolhendo mais
nenhuma pessoa.
Além do Hospital, relata que existem duas UBS e um postinho de saúde, além de um
hospital de campanha que será montado, então ele considera que estão bem atendidos no que
se refere à estrutura de saúde. Entretanto, diz já ser possível perceber uma sobrecarga no sistema
de saúde. Acerca da quantidade de leitos com respiradores, não sabe precisar a quantidade
existente, e sobre os falecimentos, diz haver o encaminhamento para o Hospital do Carmo em
Santo André, bem como para outros.
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Para concluir a entrevista, perguntado sobre o que gostaria que ocorresse agora em
Heliópolis para tentar minimizar os impactos negativos da pandemia, Padre Israel respondeu
que gostaria que houvesse a conscientização rápida e a manifestação da solidariedade entre as
pessoas.

V.3 - Entrevista de Reginaldo José Gonçalves (DJ Régis) - UNAS
Reginaldo José Gonçalves, mais conhecido como DJ Régis, inicialmente adentrou a
UNAS há 21 anos, desenvolvendo como DJ projetos na Rádio Comunitária Heliópolis e depois
passando à figura de comunicador social. Em seguida, ministrou oficinas de DJ num projeto
chamado “Se Liga, Galera”, tendo trabalhado também no projeto “Jovens Alconscientes”, entre
outros, até passar a coordenador de projetos sociais voltados ao público jovem, cargo que
atualmente exerce.
Hoje ele coordena o projeto Observatório de Heliópolis – De olho na quebrada, que tem
2 frentes de trabalho: a primeira é a coleta de dados específicos da comunidade de Heliópolis;
e a outra, o resgate de sua memória, mantendo vivas as bandeiras de luta e das lideranças que
são referências até os dias atuais na comunidade.
Sobre os problemas da comunidade, DJ Régis explica que, embora já tenha havido
melhorias ao longo do tempo com os serviços de água, luz, energia elétrica e saneamento básico,
proporcionando, dessa maneira, melhores condições de vida da população local, a questão do
lixo, do “fluxo” [festas ao ar livre, com carros de som e música funk], do assédio às mulheres,
da bebida alcóolica e da poluição sonora são desafios atuais em Heliópolis.
Perguntado sobre a relação da UNAS com a comunidade local, afirma que, embora seja
“uma das fortalezas” que eles possuem, houve um crescimento muito grande do número de
moradores de Heliópolis desde o seu surgimento – de 60 mil para 220 mil pessoas – e que, por
isso, não é mais possível à UNAS manter um contato tão próximo com a comunidade como o
que havia inicialmente.
Não obstante, ressalta que “o trabalho da UNAS é muito importante, porque
indiretamente, acaba chegando à comunidade e contribuindo para que cada vez mais a nossa
seja uma comunidade organizada, uma comunidade articulada e uma comunidade que sabe
seus direitos e deveres no dia a dia”.
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Passando ao problema mundial da COVID-19, ressalta que seu impacto é maior nas
comunidades das periferias, havendo grande preocupação em Heliópolis sobre como se daria a
organização para, de fato, passar as informações corretas para que a população pudesse se
prevenir, evitar aglomerações, evitar andar na rua e, como consequência de tais medidas,
impedir a contaminação e a proliferação do vírus na comunidade. Nesta esteira, ressalta que
esse processo de criação de estratégias e ações foi feito desde o início pela UNAS.
Ademais, explica que “paralelo à conscientização, a UNAS fez um trabalho de
arrecadação de doações, principalmente para as famílias que perderam seu emprego e os
empreendedores que tiveram que fechar o seu negócio para poder respeitar o isolamento e
contribuir para que a gente evitasse o máximo de pessoas serem contaminadas em Heliópolis”.
Quanto à relação da UNAS e da comunidade com o poder público, DJ Régis diz que a
maioria dos projetos acontece em parceria com o poder público e cita como exemplo as creches
e CCAs que, juntas, atendem aproximadamente 3.500 crianças e adolescentes, os quais
acabaram sendo atingidos diretamente pelo isolamento social, pois as mulheres, na maioria das
vezes, chefes de família, acabaram tendo que deixar de trabalhar para poder cuidar dos filhos
após o necessário fechamento das creches e CCAs.
Aproveita, também, para tecer críticas à postura do atual Presidente da República pois,
para ele, as suas falas e atitudes irresponsáveis desencadeiam comportamentos espelhados por
conta da população, inclusive a local. Nas palavras dele: “infelizmente, o Presidente da
República não entende que seja importante manter esse isolamento, acha que a economia é
mais importante do que a vida das pessoas, e isso prejudicou muito aqui em Heliópolis, essa
postura, porque as pessoas falaram que ‘então, se o Presidente está falando isso, a gente tem
que ir trabalhar, mesmo’, e não tem esse negócio de isolamento, não, que é só uma gripezinha
e tudo o mais. Então, no começo, o que eu percebi foi que as pessoas estavam aderindo ao
isolamento, mas depois desse pronunciamento do Presidente, teve um aumento da circulação
aqui em Heliópolis, e depois que começou a aumentar, não conseguimos diminuir, e pelo menos
deixar no nível que estava no início”.
Sobre sua organização, ressalta que a UNAS não recebe nenhum recurso específico para
a pandemia, mas que foram capazes de conseguir que a Prefeitura continuasse pagando o salário
dos colaboradores de projeto e, também, que conseguem fazer cesta básica, complementada por
doações, para as famílias necessitadas.
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Para ele, é possível fazer a divisão da comunidade em 3 grupos de acordo com a sua
respectiva reação à pandemia: (i) aqueles que entenderam a gravidade da situação e estão
fazendo o máximo que podem, respeitando o isolamento e evitando sair de casa; (ii) os que
entenderam mas que, “infelizmente, não conseguem ficar em casa e acabam circulando, indo
trabalhar e tudo o mais, para poder manter o sustento da família”; e (iii) os que estão vendo
as informações, mas que infelizmente não estão levando a sério, “porque ainda não morreu
nenhum parente, nenhum vizinho, nenhum amigo, e acha que isso é besteira, que não tem que
ficar em isolamento, não, que se pegar, é só uma gripinha, que não vai ter efeito nenhum”.
DJ Renan critica o pensamento individualista deste último grupo, afinal, ele continua,
esquecem que, se elas pegarem o vírus, podem contaminar os parentes. Explica, portanto, que
conscientizar a população a este respeito é um grande desafio enfrentado por eles.
Além da atenção com os efeitos que a pandemia tem na saúde da comunidade, o DJ
relata também sua preocupação em relação ao aumento de casos de violência, em especial a
cometida contra crianças e mulheres, fato percebido com o crescimento de denúncias ao
Conselho Tutelar. Com a ajuda da UNAS, o objetivo tem sido reforçar a importância do
isolamento e, ao mesmo tempo, combater a violência doméstica, incentivando pessoas que
tenham ciência de casos a denunciá-los. Nas palavras de Reginaldo, a dualidade consiste em
“manter as pessoas conscientes da importância do isolamento social e, ao mesmo tempo, evitar
que as crianças e as mulheres sofram violência em casa”.
Outro desafio é o horizonte da pós-pandemia. Com a falta de dados específicos sobre
Heliópolis, a população depende de informações vindas do distrito do Sacomā, dificultando a
sua assimilação e o reconhecimento, para fora do local, de que há já casos e mortes ocorrendo.
Com a eventual reabertura dos comércios (que DJ Régis reconhece, é também importante para
a vida da sociedade, com trabalhadores dependentes desses serviços) no horizonte, surge a
preocupação com novas infecções e o aumento de casos. Nesse sentido, a informação é crucial.
“Não tem uma vacina contra o coronavírus, então, o que tem é a prevenção, e isso tem que ser
feito. E a população tem que entender esse processo e tem que participar junto com a gente”,
diz.
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Torna-se evidente na sua fala o engajamento da comunidade. Dentre as diversas áreas
de atuação da UNAS, destaca-se uma comissão criada com colaboradores para coleta e entrega
de doações de kits de higiene e cestas básicas, bem como o cadastro de famílias que queiram
participar. O que, falta, segundo o depoimento, é o apoio do poder público que, como coloca
DJ Régis, não é visto colaborando, diferentemente da iniciativa privada, que tem realizado
doações. O trabalho, ele frisa, é coletivo, com cada um fazendo sua parte, e não deve parar com
o eventual fim do isolamento social, já que os impactos da pandemia permanecerão, diferente
de tudo que já enfrentamos antes. “[É] importante todo mundo estar junto nessa batalha para
poder vencer o coronavírus”.
V.4 - Entrevista de Maria Madalena Alves Nunes – Paróquia Santa Paulina
Maria Madalena Alves Nunes, mais conhecida como Dona Madalena, mora em
Heliópolis há 19 anos, pertencendo à Paróquia Santa Paulina, na qual exerce inúmeras funções
de voluntariado paroquial.
Ao falar sobre sua chegada à comunidade, ela aproveita para elogiar a recepção que
teve, especialmente quanto à ajuda que os filhos adolescentes dela receberam da UNAS, que
ajudou e ajuda, ainda hoje, com estudos, cursos profissionalizantes, doações, etc.
Sobre a situação da COVID-19 na Comunidade de Heliópolis, ela acredita que uma
parte pequena da população local tenha se conscientizado e esteja sofrendo com o isolamento,
enquanto a maior parte não levou a sério o que está acontecendo e “continua com vidas normais,
bares abertos, funks, pessoas indo e vindo, jogando na frente das portas das casas e crianças
brincando”.
Dona Madalena pontua que, a seu ver, “o poder público deixa muito a desejar. Trazem
máscara, trazem alimentos, mas a conscientização, para poder o pessoal se cuidar, foi muito
fraco, muito mesmo. Como se a gente fosse um povo isolado, no qual não faz diferença quantos
vão ou não, por sermos muito. Então, acho que o poder público não foi enérgico, não se
aproximou da comunidade como deveria. Ficamos, assim, quase a esmo, apesar das
organizações existentes aqui, que tem saído com carro na rua, anunciando o risco do
coronavírus, os cuidados que temos que ter; os poderes públicos, nada”.
Sobre a organização comunitária, ela diz que, por ser muito grande, com muitos bares,
salões de beleza e comércio em geral, não há, em Heliópolis, em sua percepção, uma unidade
conjunta para lutar contra a pandemia.
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A Igreja na qual faz parte, explica, continua trabalhando pelo Facebook e pelo Youtube,
fornecendo informações e momentos para orações, ainda que, durante o isolamento, cada um
esteja em sua própria casa. Dona Madalena explica que há, por conta da pandemia,
evangelização nas casas, falas sobre Deus e sobre os cuidados que cada um tem que ter com o
uso da máscara e com a higienização. Para ela, “usar máscara não é ter medo, usar máscara é
se prevenir, cuidar de você e cuidar do outro”.
Por fim, sobre previsões da vida pós pandemia, ela ressalta sua preocupação com a
dificuldade que enfrentarão, especialmente quanto ao número de pessoas que perderão parentes,
que ficarão doentes, o grande desemprego e com “essa briga política, que ao invés de estarem
se preocupando com o ser humano, estão se preocupando com o lugar deles, então, não vai ser
fácil”. Mas pontua que, como Igreja, vão continuar firmes e fortes, seguindo com a sua “ajuda
de formiguinha”.

V.5 - Entrevista de Meire Regina de Lima - Centro Educacional Unificado - CEU
Heliópolis
Meire Regina de Lima atua como Coordenadora de Projetos Educacionais no CEU
Heliópolis há 5 anos. Segunda ela, o CEU Heliópolis possui uma história bem diferente da
história de todos os outros CEUs de São Paulo, por conta da forma como são eleitos os cargos
de gestão. Geralmente, loteados entre os vereadores e, portanto, quando muda a gestão
governamental, mudam-se as pessoas. Nas palavras de Meire, “é um jogo político mesmo”.
O CEU Heliópolis, devido à maneira como a sociedade local se formou, é o único, dos
46 CEUs da cidade, em que essa nomeação é feita de maneira diferente. Não há indicação de
um vereador em mandato, tampouco é o prefeito quem aprova os cargos, mas a UNAS,
organização que se formou na região de Heliópolis há 40 anos e tem uma atuação muito
relevante na comunidade. Na prática, é a comunidade civil organizada que nomeia as pessoas
que vão fazer parte da gestão do CEU.
Os Centros Educacionais Unificados (CEU) são equipamentos públicos voltados à
educação, criados pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, e
localizados nas áreas periféricas da Grande São Paulo. Foram concebidos pelo EDIF Departamento de Edificações/PMSP como um centro local da vida urbana, com seu programa
que articula os equipamentos urbanos públicos dedicados à educação infantil e fundamental e
às práticas esportivas, recreativas e culturais cotidianas.

68

O município de São Paulo conta atualmente com 46 CEUs onde estudam mais de 120
mil alunos. Os CEUs contam com um Centro de Educação Infantil (CEI) para crianças de 0 a 3
anos, uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) para alunos de 4 a 6 anos e uma
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), que também oferece Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Todos os CEUs são equipados com quadra poliesportiva, teatro (utilizado
também como cinema), playground, piscinas, biblioteca, telecentro e espaços para oficinas,
ateliês e reuniões. Os espaços são abertos nos finais de semana com o intuito de beneficiar tanto
crianças e adolescentes como a comunidade de baixa renda do entorno.
Para Meire, a relação da UNAS com a comunidade é muito forte, porque a organização
foi formada por núcleos de moradores de diferentes partes do bairro, que se reuniam em forma
de associação de moradores e com o tempo foram se fortalecendo, até fundarem a entidade. São
pessoas extremamente politizadas, com uma história de militância muito longa em diversos
movimentos sociais.
Atualmente, a UNAS desenvolve mais de 50 projetos em Heliópolis e região, dentre
eles 17 salas do MOVA, uma das iniciativas acompanhadas de perto por Meire, que atende
aproximadamente 300 pessoas da comunidade. Segundo ela, o CEU Heliópolis conta com 9
coordenadores, cada um acompanhando projetos específicos relacionados à sua qualificação.
Devido à sua formação híbrida em Artes Cênicas e Visuais, Linguagem da Arte, Pedagogia e
Gestão da Educação Pública, bem como sua experiência na Educação de Jovens e Adultos
(EJA), Meire acompanha projetos de várias naturezas, principalmente relacionados à cultura e
educação.
Com relação à forma como a comunidade se organiza, ela destaca a importância do
MOVA, especialmente no processo de alfabetização de grande parte das lideranças da
comunidade. Ela conta que, antes mesmo do MOVA se transformar em política pública, a partir
do momento em que Paulo Freire se tornou secretário de educação, muitas lideranças eram
analfabetas e isso mudou com o movimento, uns pelos outros.
Além disso, ressalta a notoriedade da luta organizada dessa comunidade, sem a qual,
para ela, o CEU Heliópolis não existiria, e a forma como as pessoas sempre estiveram muito
ligadas à pauta da educação. “As lideranças contam, por exemplo, que quando eles estavam
iniciando as ocupações no território, eles separavam espaços e diziam ‘aqui ninguém vai
ocupar, porque aqui vai ser uma escola.’ Então é uma coisa que está na origem da comunidade
mesmo”, acrescenta Meire.
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Resgatando a história de criação do CEU, ela relembra como a UNAS, quando se tornou
ONG, se articulou com a EMEF Campos Salles e a prefeitura de São Paulo, produzindo o
movimento de transformação de um projeto de cultura em uma política pública, com a
construção do Centro de Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis - o Polo Cultural.
Segundo Meire, até hoje muitas lideranças chamam o CEU de polo, porque ele nasce a partir
desse polo de cultura.
Foi nessa tríade de ação conjunta entre a sociedade civil organizada, uma escola pública
e o poder público que se criou a possibilidade de transformar o polo em um CEU, inclusive,
com um conceito diferente dos demais, que trazem um conceito de desapropriar uma área
periférica e ali construir tudo. O CEU Heliópolis, por sua vez, surgiu como uma ideia de
território CEU. Existia na região um polo de cultura próximo ao EMEI Antônio Francisco
Lisboa, ao EMEF Presidente Campos Salles e de uma praça, então o CEU abraçou esse
território de uma maneira geral e se transformou em CEU Heliópolis.
Isso é resultado de uma grande luta das lideranças, entre elas o Braz Nogueira, que foi
diretor da EMEF Campos Salles durante muitos anos e sua ex-esposa, Arlete Persoli, já falecida,
uma das articuladoras mais atuantes da região, muito ligada à educação. Em forma de
homenagem, o CEU Heliópolis leva seu nome.
Quanto à relação do CEU com a comunidade, são notórios o compromisso e o
engajamento constantes das organizações e iniciativas, tudo é pensado e voltado para os
moradores de uma forma geral, com focos em educação, cultura, assistência social, psicológica,
área da saúde e, inclusive, empreendedorismo. Conforme o depoimento de Meire, “é um CEU
muito diferente por isso também, porque eles [a comunidade] se apossaram do CEU, o CEU
nunca fica vazio, vive cheio de pessoas da comunidade”.
Sobre o impacto do coronavírus na região, Meire destaca o entendimento de todos sobre
o CEU ser um espaço para atender a comunidade. Dessa forma, apesar de estar fechado por
determinação da Secretaria de Educação e da Prefeitura, uma das portarias foi mantida aberta,
pois é utilizada como passagem pelos moradores. Segundo ela, a gestão do CEU não achou
justo fechar esse portão e, consequentemente, obrigar os moradores a darem a volta para
acessarem suas casas. Assim, a portaria continua aberta para quem precisa atravessar, mas não
é permitida a permanência dentro do espaço.
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Dentro do CEU Heliópolis, atualmente, há uma carreta de costura industrial, por conta
do projeto “Heróis usam Máscaras”. A UNAS, em parceria com os bancos privados, o centro
Paula Souza e o CEU, está oferecendo os espaços e ajudando a administrar as costureiras, já
que estão sendo confeccionadas muitas máscaras para serem distribuídas, principalmente para
a comunidade e para as equipes de trabalho que estão atuando na região. Além disso, estão
sendo feitas entregas diárias de cestas básicas com kits de higiene para os moradores,
angariados por meio de doações da sociedade civil.
Novamente, é importante ressaltar que a UNAS não é a única instituição atuante na
comunidade. Existem pessoas ligadas a outras instituições, que normalmente fazem ações
separadas, seja por divergências políticas ou objetivos diferentes. Nesse momento, contudo,
essas instituições estão trabalhando de maneira conjunta. Segundo Meire, quando uma
instituição não pode chegar em um determinado lugar, a outra se prontifica a fazer o
atendimento. “A gente tem feito uma troca muito interessante”, compartilha.
Com relação ao comércio local, para ela, a região do Parque Bristol, por exemplo, está
muito menos articulada. A UNAS tem alguns projetos começando a se estabelecer nessa parte
da comunidade, mas são em menor quantidade, então a entrada não é tão forte. Na Estrada das
Lágrimas ainda é possível ver alguns comércios abertos e as pessoas sem máscara. No entanto,
Meire acredita que, por conta da atuação da UNAS, que é muito presente, é possível perceber
que em Heliópolis, propriamente, existe um cuidado um pouco maior. Lá, grande parte das
pessoas utiliza máscara e fala mais sobre o assunto.
Como a UNAS é uma entidade sem fins lucrativos, depende dos convênios realizados
com a prefeitura para possibilitar o desenvolvimento dos projetos na comunidade. Para Meire,
a maior preocupação no momento é a suspensão do repasse de verbas para o MOVA, conforme
lemos no texto do decreto a seguir, divulgado pela Prefeitura de São Paulo:
Considerando a Lei Nº 17.335, de 27/03/2020, que dispõe sobre autorização
de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação
de serviços, finanças públicas e outras medidas em face da situação de
emergência e estado de calamidade pública decorrentes do coronavírus no
âmbito do Município de São Paulo, o Decreto Nº. 59.321, que regulamenta a
Lei Nº17.335, o Decreto Nº 59.283, que declara situação de emergência no
município de São Paulo e a Instrução Normativa Nº. 13/2020, que estabelece
medidas transitórias e antecipa o período em recesso das Unidades
Educacionais da Rede Direta e Parceira em razão da situação de emergência
no município de São Paulo, comunicamos que os termos de colaboração com
as entidades do Movimento de Alfabetização – MOVA-SP estão suspensas
até o restabelecimento dos encontros presenciais.
Dessa forma ficam suspensas também todas as ações formativas com os
grupos até o reestabelecimento dos encontros presenciais.
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Nesse contexto, a notícia de suspensão do convênio é alarmante, tendo em vista o
período pelo qual estamos atravessando, de crescimento do número de mortes por COVID-19
no Brasil, começando a atingir mais fortemente as periferias. “Eu acho que as pessoas vão
morrer de COVID, mas antes disso, elas vão passar fome”, lamenta Meire. Segundo ela, uma
educadora do MOVA ganha mil reais por mês e não possui vínculo empregatício pela CLT,
todas as educadoras tiveram que obter o registro de MEI – Microempreendedor Individual.
De acordo com o divulgado, o último repasse será feito em maio de 2020 e depois elas
ficarão sem receber até que voltem as aulas presenciais. A questão é que essas mulheres não
estão exatamente desempregas, porque o convênio não foi rompido, mas elas vão ter de entrar
na fila do auxílio emergencial e provavelmente ficar horas na fila para receber 600 reais, como
tem acontecido com muitas pessoas.
Na percepção dela, nós estamos indo na contramão dos países europeus, por exemplo,
onde o Estado fornece subsídios para as pessoas ficarem em casa, pagando parte do salário,
negociando com empresas para não dispensarem seus empregados. No Brasil, por outro lado,
há uma corrente fazendo exatamente o contrário. Então parece que se aproveitam de um
momento de calamidade pública para diminuir convênios que já queriam reduzir antes, mas não
tinham a justificativa necessária.
Percebe-se que estamos diante de uma situação que vai se agravar nos próximos meses,
até porque, para além da suspensão dos termos de colaboração do MOVA, também foram
suspensos os contratos de limpeza das escolas e os contratos de alimentação dos alunos.
Meire acrescenta que a verba pública destinada às merendas já foi licitada, já existe uma
lei que garante esse direito para todos os alunos da rede pública. Ao invés de fazer dessas
merendas kits, tipo cestas, e entregar na casa dos alunos, nos endereços já existentes no cadastro
único de cada estudante, o governador do estado, assim como a prefeitura de São Paulo, decidiu
fazer um cartão merenda, com uma valor irrisório de 55 reais, que não é pago para todos os
alunos, só para os que possuem o auxílio do bolsa família. Logo, o restante dos alunos fica sem
acesso à alimentação, e se tiverem os pais desempregados, estes terão que solicitar o auxílio
emergencial.
Ela destaca essas e outras batalhas dos grupos de trabalho de Heliópolis como um apelo
ao poder público, que está atuando de forma muito aquém às necessidades da população. “É
uma coisa que beira um sadismo mesmo, parece que o que eles querem é ver as pessoas
morrerem à mingua. Eu estou cada dia mais em choque.”

72

Pensando em um cenário pós-pandemia, Meire acredita que a única coisa que de fato
vai sobrar é a solidariedade entre as pessoas da comunidade, algo que já existia e continua
existindo. Para ela, por conta do que virá depois, isso vai perdurar, as pessoas vão continuar se
ajudando. “As lideranças da comunidade são pessoas que, na sua história de vida, têm essa
característica. Eles viviam em barracos, foram deixados lá pela própria prefeitura de São
Paulo na época do Maluf, sem água, sem luz, sem nada, e eles se organizaram, mas a gente
não tem que achar isso bonito e só, isso é uma sacanagem. E o Estado nessa história? Qual é
a participação do Estado?”, questiona.
Nesse contexto de descaso do poder público, Meire teme que a UNAS, por ser uma
ONG, saia dessa situação enfraquecida. Para o governo, a verba de repasse do MOVA, que foi
suspensa, é ínfima. Já para a UNAS, que trabalha repassando esse dinheiro para a comunidade,
através dos salários das educadoras, vai fazer muita diferença, porque essas pessoas vão ficar
sem receber e a UNAS não terá como arcar com tais custos.
Como se não bastasse, isso abre precedente para que seja feita a mesma coisa com outros
projetos sociais, o que pode gerar o enfraquecimento generalizado dessas redes de apoio. Para
Meire, a perspectiva é aterrorizante. Não pela falta de solidariedade das pessoas, mas por conta
do desmonte dessas redes de proteção.
Nota-se, por fim, uma falta de compreensão do que significam essas políticas públicas
para a comunidade. O MOVA, por exemplo, é uma política pública que faz falta para quem está
na ponta. “Estamos enfrentando descaso e falta de conhecimento sobre o impacto dessas
iniciativas na vida das pessoas”, conclui Meire.
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Capítulo VI – Considerações finais
A pandemia do novo coronavírus estabelecerá novas necessidades ao comportamento
humano e possivelmente novas questões para a gestão pública e econômica que permanecerão
por muito tempo. Entretanto, o discurso de que o vírus afeta todos os seres humanos, sem
distinção de classes sociais, é apenas parcialmente verdadeiro. Claro que uma infecção viral é
um fato objetivo, biológico, mas os efeitos sobre a vida das pessoas e até as taxas de mortalidade
vêm se mostrando condicionados às condições sociais, notadamente à desigualdade.
O racismo estrutural e a desigualdade são alguns dos principais problemas para o
desenvolvimento do Brasil (SCHWARCZ, 2019). A evolução da pandemia em regiões
altamente desiguais como São Paulo escancaram esses problemas nos números de óbitos na
população vulnerável que habita as periferias da cidade.
Como vimos no decorrer deste trabalho, ainda que essas áreas concentrem índices
preocupantes de vulnerabilidade social, as periferias são consolidadas e demonstram algumas
formas de organização que chamam a atenção e evidenciam o papel da sociedade civil. Em
contextos socioeconômicos desfavoráveis e injustos, formas de organização como a autogestão
podem surgir com a cooperação de populares para levantarem de maneira espontânea suas
necessidades e, progressivamente, assumirem o protagonismo das ações (SILVA, 2012).
Iniciativas que foram abordadas pelo trabalho são, possivelmente, exemplos de autogestão.
Tais iniciativas também suscitam o conceito de gestão social, que pode ser entendida
como a tomada de decisão coletiva, inteligível e dialogada, que tem a emancipação como sua
finalidade última (CANÇADO, 2012). A gestão pelas lideranças comunitárias em Paraisópolis,
a articulação feita pela UNAS em Heliópolis, entre outras ações apresentadas neste texto,
podem ser entendidas dentro do conceito da gestão social, que coloca ênfase no potencial dos
indivíduos enquanto protagonistas de suas próprias histórias.
O futuro após a pandemia do novo coronavírus ainda é um cenário incerto, mas já existe
uma disputa de visões, narrativas e decisões políticas em curso. É possível que o número de
óbitos cresça de forma significativa ao longo das medidas de relaxamento das quarentenas e
também é possível que sejam necessárias quarentenas intermitentes ainda nos próximos anos.
Mas, existem também oportunidades para reforçar a ideia de que o combate à desigualdade, o
empoderamento dessas comunidades e o direito à cidade são pautas fundamentais para nosso
projeto de desenvolvimento.
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Nesse sentido, mais do que lamentar uma terra arrasada, esse pode ser um momento
para catalisar o necessário processo de costura social, ou seja, integrar as diversidades na busca
de uma sociedade de respeito mútuo, conhecimento e reconhecimento das diferenças
(PIRAGINO e AGUERRE, 2007). A história da nossa sociedade levou a uma brutal segregação
socioespacial e também divisão nas formas de comunicação e construção cultural. O esforço
coletivo que essa crise demanda pode ser uma janela para a busca de maior integração, como
de fato vem ocorrendo em ações comunitárias, no apoio da iniciativa privada e nas formas de
enfrentamento diversas que surgem nos territórios, por mais que as mensagens de figuras
públicas no comando da estrutura política nacional sejam tão descoordenadas.

VI.1 - Gestão Social e Cidadania Deliberativa
No Brasil, o termo gestão social e cidadania deliberativa encontra-se ainda em fase de
construção. A gestão social tem sido objeto de estudo e práticas associadas a sociedade civil,
de monitoramento e avaliação de políticas sociais, voltados ao combate à pobreza e em temas
de sustentabilidade e de controle de políticas públicas.
A gestão social é entendida de diversas formas e interpretações: como gestão
democrática ou participativa de políticas públicas sociais (RIZOTTI e NISHIMURA, 2006),
gestão democrática do terceiro setor ou de ONGs - Organização não governamentais (CARMO,
SILVA e

FONSECA,

2009), gestão democrática do desenvolvimento

territorial

(DELLABRIDA, 2006; COSTA, 2009), gestão ambiental (SASAKI e SOUZA, 2006),
responsabilidade socioambiental (WANDERLEY et al., 2006). Deste modo, tudo o que não é
gestão tradicional é gestão social. (CANÇADO, TENÓRIO e PEREIRA, 2011).
Segundo Tenório (1998), a gestão social na implementação de políticas públicas, nas
organizações privadas no gerenciamento de negócios foi planejada como processo gerencial em
que o poder de decisão é compartilhado entre os participantes em qualquer tipo de sistema social
– público, privado ou organizações não governamentais. Em 2005 Tenório mostrou que o
modelo de democracia da cidadania deliberativa de Habermas é fundamentado nos direitos
humanos nos moldes da teoria do discurso e do diálogo. Enquanto a gestão estratégica procura
concretizar por meio da iniciativa privada, a gestão social deve atender a iniciativa pública, ao
bem comum da sociedade (TENÓRIO, 2006, p. 1147- 1148).
As comunidades de pessoas livres e iguais na iniciativa pública promovem o bem
comum da sociedade. A iniciativa pública se apresenta como espaço de intermediação entre
Estado, sociedade e mercado – e a cidadania deliberativa, processo participativo de deliberação
baseado essencialmente no entendimento entre as partes.
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O procedimento da prática da cidadania deliberativa na iniciativa pública é a
participação (TENÓRIO, 2008a). Nas organizações públicas estatais e no setor privado a
discussão integrada está centrada na participação e deve ser praticada com diálogo, no qual
todos têm direito à fala. Assim, gestão social, quando relacionada a temas que envolvem o poder
público, torna-se processo de tomada de decisão, lugar onde interagem sociedade e Estado com
o objetivo de promover uma administração pública ampliada (TENÓRIO, 2010; SANTOS et
al., 2017).
No primeiro momento evolutivo da gestão social diferentes experiências de gestão
mostram a possibilidade de alcançar objetivos sociais por meio do diálogo e da participação das
pessoas. No segundo, algumas experiências passam a ser reconhecidas e valorizadas por suas
características inovadoras e seus participantes identificam pontos em comum, iniciando a
articulação de práticas antes dispersas.
No momento seguinte, os elementos comuns dessas experiências passam a ser
percebidos como características de um modo de gerir problemas sendo elevadas à categoria de
campo de gestão particular, que passa a ser denominado gestão social, ainda com forte presença
de outras terminologias como gestão participativa e gestão socialmente responsável, surgindo
projetos, cursos, eventos, metodologias e instrumentos de gestão e de formação em gestão
social; a gestão social passa a ser, então, uma opção de carreira. No último momento, a gestão
social alcança certo grau de institucionalização e de modelização, porém, ainda não estão claras
quais suas diferenças em relação aos outros tipos de gestão. “Neste ponto, onde estamos
atualmente, as autoras supõem que a gestão social abre mão de parte de seu potencial de
inovação (BOULLOSA, 2009; BOULLOSA e SCHOMMER, 2008, 2009)”.

VI.2 - Redes Interorganizacionais e Movimentos Sociais

Uma nova forma de organização social em rede, potencializada pelas conquistas
tecnológicas e pela diminuição das distâncias em um mundo cada vez mais globalizado geram
um novo potencial de articulação social e de controle social do mundo da Política.
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A costura social se faz necessária como princípio catalisador das políticas públicas e
especialmente quando estão envolvidas demandas da população, integrando movimentos
sociais e as ONGs - organizações não governamentais, à medida que possibilitam uma
aceleração do processo de encontro com cidadãos e reconhecimento do outro como
simultaneamente igual e diferente, pois somos todos seres humanos, apesar de termos culturas
e origens diferentes.
As manifestações culturais populares, são um exemplo positivo essencial para a
integração social e cultural reforçando as potencialidades da costura social. Todas as iniciativas
de planejamento participativo ou construção de políticas públicas comprometidas com
representatividade dos grupos e segmentos interessados são exemplos de costura social que
devem ser estimulados e multiplicados. (PIRAGINO e AGUERRE, 2007)
As redes sociais se cruzam ligadas às ações e às instituições da sociedade. Prevalecendo
a constatação de Barnes (1972), a ideia que os indivíduos em sociedade, ligados por laços
sociais, podem ser reforçados ou entrarem em conflito entre si.
Segundo Silva et al. (2013), são estruturas de laços específicos entre atores sociais, redes
de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, limites culturais e relações de poder,
tendo surgido nos últimos anos como um padrão organizacional capaz de expressar, por meio
da sua arquitetura de relações, ideias políticas e econômicas de caráter inovador, com a missão
de ajudar a resolver alguns problemas atuais. Portugal (2007) evidencia que o conceito de rede
social surgiu nas Ciências Sociais e na Antropologia Social nos anos 30 e 40, o termo era,
sobretudo, usado em sentido metafórico e tem evoluído no decorrer das últimas décadas
(FARIA, FERREIRA e PAULA, 2017).
Na análise de redes o capital social é a reciprocidade e a confiança Segundo Bourdieu
(1998), o capital social é um conjunto de relações que o indivíduo ou grupo dispõe. A forma
como os sujeitos sociais a utilizam visa mostrar os espaços sociais em que estão inseridos. Em
Putnam (2001) as características da organização social, como confiança, normas e sistemas,
contribuem para aumentar a eficiência da sociedade. Portanto, redes e estudos de comunidade
se relacionam na medida em que as análises das conexões possam revelar a origem e ser
comparadas com a realidade. Woortmann diz que
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O que se pretende com os estudos de comunidade é alcançar a
compreensão da sociedade global, partindo das partes para o
todo, e admitindo-se implicitamente, que este último se esgota na
soma das partes. De outro lado, explicar processos sociais gerais,
partindo da noção de cultura”. (WOORTMAN, 1972, p. 106. In:

FARIA, FERREIRA e PAULA, 2017)
Elisabeth Bott foi uma das primeiras antropólogas a utilizar o conceito de rede como
uma ferramenta para a análise de relacionamentos entre pessoas e os seus elos pessoais em
múltiplos contextos. (SILVA et al., 2013). Desse modo, privilegia o termo rede social como um
grupo de pessoas que cultivam relacionamentos do ambiente imediato da família que podem
ser considerados como uma “malha”. Na definição de Portugal (2006), as redes de “malha
estreita” são aquelas onde existem mútuas relações entre os membros, e redes de “malha
frouxa”, aquelas onde existem escassos relacionamentos, defendendo que o grau de segregação
dos papéis conjugais está relacionado com o grau de conexão da rede total da família (FARIA,
FERREIRA e PAULA, 2017).

VI.3 - Considerações finais – individuais (Depoimentos dos alunos sobre a pesquisa)

Jéssica Gonçalves
O módulo se debruçou sob os impactos da COVID-19 em áreas e populações de alta
vulnerabilidade social, com foco na comunidade de Heliópolis. Entre os ensinamentos obtidos,
destaco o poder de articulação e de organização da sociedade civil frente ao enfrentamento de
crises. Vale enfatizar que a pandemia, contudo, só tem exacerbado questões políticoeconômico-sociais que essas populações já enfrentam de forma sistêmica, sem o apoio e
intervenção do Estado e, ainda assim, vem desenvolvendo suas próprias políticas públicas em
prol do desenvolvimento local. Outro ensinamento é que, embora a pandemia tenha força brutal,
neste momento é importante usar a lente da abundância e enxergar a quantidade de pessoas e
comunidades mobilizadas por meio da empatia e da solidariedade para o bem comum.

Ana Paula Minervini
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A experiência de realizar esta pesquisa possibilitou ressaltar a falta de uma genuína
gestão pública municipal, estadual e principalmente federal, assim como políticas públicas
eficientes no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social, tão agravada pela
pandemia e suas consequências. A divulgação deste relatório traz um alerta para a sociedade e
todos os órgãos responsáveis: a evidente necessidade de ampliação em seus atendimentos, pois
“as favelas pedem socorro”. Embora tenham suas próprias políticas públicas, realizadas com
muita efetividade, as comunidades acabam assumindo responsabilidades que deveriam ser
garantidas pela Constituição como direitos indispensáveis à dignidade humana.

Iraima Candido da Silva
Em se tratando de Futuro, após a Pandemia será muito difícil imaginar um Brasil sem o
Terceiro setor. Será difícil imaginar um Brasil devastado economicamente e pensar o quanto a
contribuição das organizações foram fundamentais para amenizar o sofrimento das pessoas em
situação de vulnerabilidade. Teremos que seguir em frente com um olhar diferente para as
organizações sociais, entendendo o propósito de cada uma, apoiando ainda mais esse
movimento que é tão forte em nossa sociedade e primordial para a sobrevivência das
comunidades.

Silvia Regina dos Santos Gomes da Silva
A construção sócio-histórica das favelas apresentada neste trabalho forma o cenário de
seus atores sociais , pessoas reais que lutam mesmo em meio tantas dificuldades, oriundas dos
altos índices de vulnerabilidade social, que acrescidas do desafio promovido pela luta contra a
propagação do COVID-19, vírus que provocou a atual pandemia, contribuiu para que pessoas
se encontrassem em um espaço comum: suas casas, espaço impactado por ações de
solidariedade, uma matéria que não estava muito em alta na sociedade. Neste trabalho vimos
como é possível, ainda que por meio remoto, facilitado pela internet, juntar tantas manifestações
calorosas, que buscam o bem comum, a dignidade da pessoa humana, ações promovidas por
políticas públicas e/ou organizações da sociedade civil, organizadas ou não.
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Natalie Ghinsberg
Para poder dar um prognóstico a alguém doente, é necessário antes realizar um
diagnóstico. De igual maneira, este trabalho foi uma oportunidade justamente para isso, qual
seja, para, por meio de uma escuta ativa de lideranças locais de Heliópolis acerca dos problemas
resultantes da pandemia de COVID-19 na comunidade, podermos conjuntamente entender os
seus impactos e, apenas então, passarmos a pensar em possibilidades de amenização dos
mesmos em populações que, mesmo antes, já sofriam pelo descaso do Poder Público e, também,
das mazelas resultantes das gritantes desigualdades socioeconômicas.

Natália Mitie
Com a pandemia COVID-19, países do mundo inteiro têm enfrentado desafios e lutas
diárias, no Brasil, a doença ressalta ainda mais os desafios cotidianamente vividos por
comunidades de alta vulnerabilidade social. Nesse sentido, o levantamento feito neste trabalho
coloca-se como extremamente importante para que o grupo contemplasse a situação desses 6%
da população que vive em favelas no país, representados aqui pela comunidade de Heliópolis.
Com o estado ausente é importante destacar a autonomia e engajamento dos moradores de
Heliópolis e de outras comunidades na tentativa de prevenção do novo coronavírus junto às
organizações da sociedade civil.
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Joyce Santos
As pessoas que vivem nas comunidades estão há muito esquecidas pelo poder público e
pela sociedade em geral. Nesse momento, em meio a tantas informações desencontradas, há
muita gente que não acredita nos riscos que estão correndo e que serão os mais afetados pela
falta de saúde, educação e saneamento básico. As políticas públicas não chegam e o surto vai
se aproximando, um inimigo invisível aos olhos, mas devastador no efeito que causa. Enquanto
outra parte da sociedade se isola em suas casas aquecidas com suas famílias protegidas, o ritmo
nas periferias é de feriado e de incerteza, alavancando, dentre outras questões citadas, o
aumento do consumo de álcool e a violência doméstica, afinal o agressor está mais tempo em
casa. O espaço é pequeno para tantas pessoas, ambiente úmido e fechado, com racionamento
de água, pouco dinheiro para alimentação e cuidados com a higiene, a continuação de bailes
funks como se nada estivesse acontecendo, situações que inviabilizam todas as recomendações
da OMS. A cada dia vemos nas comunidades grandes exemplos de solidariedade e de
humanidade, uma grande corrente do bem crescendo, o isolamento social, a autoajuda e o
autoconhecimento, mostrando que podemos ser mais do que podemos ser e melhores do que já
somos e é nas grandes comunidades que recebemos grandes lições de amor ao próximo.

Valdete Ochs
A pesquisa foi uma boa oportunidade para conhecer Heliópolis com profundidade,
conhecendo suas características, história e diversidade. Ao mesmo tempo o cenário triste,
representativo da desigualdade marcante da sociedade brasileira que, nestes momentos, mostra
sua face mais perversa. Bem interessante foi constatar que as entrevistas, em que temos
informações, aparentemente, divergentes em alguns momentos, se complementam de forma
muito relevante para o entendimento da realidade e complexidade da comunidade. Em se
tratando especificamente das ações implementadas pela própria, considero de especial
relevância o fato de que a população está assumindo o protagonismo na busca por soluções.
Dado o tamanho do problema, as ações podem ser consideradas insuficientes, mas de valor
inestimável para que se reflita onde buscar a solução possível dos problemas, dado que, mais
uma vez, o poder público se mostrou incapaz em sua atuação.
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Aline de Moraes e Silva
Ter a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos sobre a realidade de milhares
de pessoas de Heliópolis, que na verdade é o retrato da vida de aproximadamente 40 milhões
de brasileiros que vivem em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, gerou em
mim um sentimento profundo de responsabilidade. A constante precarização da vida e da
dignidade humana imposta como consequência de uma sociedade brasileira que se estabeleceu
a partir da exploração e da opressão, e que nunca reconheceu a sua responsabilidade. Muito
antes da Covid-19 chegar, essas pessoas, que são a grande maioria da população do nosso país,
já viviam, ou melhor, sobreviviam nessa realidade de abandono, negacionismo e uma tentativa
malvada de revisionismo da nossa verdadeira história. A relativização desse contexto gera uma
imagem equivocada de mais-valia ou de que a meritocracia é um caminho de solução, algo
absolutamente impraticável na realidade brasileira. Soma-se a isso, a ignorância alimentada
pela falta de acesso democrático à educação e à cultura, e ainda a ausência de reconhecimento
destas como fatores de transformação social. A partir disso, fica evidente que uma parte
considerável da sociedade simplesmente se acostumou com esta situação de extrema
desigualdade social como se ela fosse o normal, e o que é pior, agora essas vidas são banalizadas
explicitamente. A Covid-19 e os desafios percebidos na pesquisa escancaram ainda mais as
feridas que sangram neste país desde o Brasil Colonial, desde a abolição da escravidão, que deu
lugar ao precariado brasileiro. Enquanto a sociedade como um todo não reconhecer que isto é
responsabilidade de todos, e se formar uma verdadeira comunidade em que todos e todas
importam, essas feridas continuarão sangrando vidas deste corpo doente.
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Thais Mussi
Para além da possibilidade de imersão, ainda que não presencialmente, em uma
comunidade cuja realidade eu desconhecia, participar do desenvolvimento desta pesquisa me
proporcionou uma nova perspectiva do próprio conceito de comunidade. Feito a muitas mãos,
este trabalho foi elaborado por um grupo diverso de indivíduos, que trabalharam em perfeita
comunhão visando um objetivo em comum: a vontade de dar voz a pessoas historicamente
marginalizadas, buscando entender profundamente o contexto no qual estão inseridas e como
se articulam para lidar com situações extremas, como é o caso da nova pandemia. Além disso,
pude ampliar minha visão sobre a importância da atuação forte e presente de lideranças locais,
complementando o trabalho feito pelas organizações da sociedade civil, já que não podem
contar com o cumprimento dos deveres do governo e seus auxílios. Importa ressaltar que, do
início da pesquisa até o fechamento do trabalho, o próprio panorama social e político de
Heliópolis, bem como da cidade de São Paulo como um todo, mudou e se agravou
consideravelmente. Entre os diversos ataques do atual governo de São Paulo (gestão João Doria
e Bruno Covas), destaco a suspensão do convênio com o Movimento de Alfabetização (MOVASP), os cortes da bolsa-auxílio dos monitores e monitoras que fazem parte do MOVA e, mais
recentemente, a exoneração, em plena pandemia, de toda a equipe de gestão do CÉU
Heliópolis9, eleita democraticamente pela própria comunidade e que fazia parte do grupo
responsável pela gestão de projetos sociais, como a confecção de máscaras de pano para a
comunidade. Ficam claros, portanto, o total descaso por parte do governo e a falta de
compromisso com as pautas sociais e políticas públicas fortes de proteção social durante uma
das piores crises da nossa história.

9

Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/15/prefeitura-de-sp-exonera-gestao-doceu-heliopolis-e-comunidade-teme-perder-espaco-destinado-a-producao-de-mascaras.ghtml
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Celso Moreno
Participar deste levantamento sobre Heliópolis, a maior comunidade do estado de São Paulo,
foi uma rica oportunidade e proporcionou uma sensibilidade ainda maior sobre as principais
questões vivenciadas por todos os seus moradores. Infelizmente ainda existem inúmeros
problemas que impactam diretamente na dignidade humana e na desigualdade dentro de um
contexto de transformação social. Questões como saneamento básico, energia elétrica, moradia,
educação, saúde (somando-se a Covid-19, neste momento) e o trabalho informal, são apenas
um pequeno retrato dessa situação. Por outro lado, nota-se que a comunidade se orgulha de
algumas iniciativas conquistadas para um melhor desenvolvimento e bem estar de toda a sua
coletividade. Isso ainda é muito pouco. Há muito o que se fazer. A comunidade clama por ajuda
e de maior visibilidade e atenção por parte do poder público e da sociedade em geral.
Por fim, a pesquisa representou a superação das minhas expectativas e desafios iniciais. Ao
mesmo tempo, a sensação de realização através do empenho, da motivação e do espírito de
colaboração provenientes de um diverso grupo de alunos debruçados nas preocupações e
necessidades da comunidade.

Thaís do Amaral
Houve um tempo em que "comunidade" me parecia um eufemismo para o termo "favela". Algo
que soasse aceitável aos ouvidos de quem estava distante de perceber a realidade ali vivida. De
maneira surpreendente, me parece agora o oposto. Só quem se propõe a enxergar de perto tais
realidades pode perceber o real espírito comunitário que existe na Comunidade. Há escassez e
muitas dificuldades, mas há colaboração, cuidado, organização, preocupação com o outro...
Podemos dizer o mesmo de outras regiões da cidade? Conhecemos as pessoas que vivem ao
nosso redor? Nos preocupamos com elas? Cada parte com sua escassez... esperando um dia que
possamos ser todos Comunidade.

Nota: Durante o momento de preparação deste trabalho, mencionou-se o descontinuamento do
MOVA pelo governo municipal. Hoje sabe-se que já está em curso de reversão com a votação
de um projeto na Câmara, por meio de uma campanha para não se desmontar as equipes do
MOVA. Em direção contrária, apurou-se a denúncia da destituição do Conselho Gestor do Céu
Heliópolis, interrompendo uma tradição constituída desde a implantação do equipamento.
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Apêndice: Contexto político-institucional no Brasil e os caminhos da Gestão
Social em territórios em vulnerabilidade social em tempos de pandemia
por Pedro Aguerre / Maio de 2020

Introdução
Ao findar o módulo Estado, Políticas Públicas e Sociedade Civil da turma 2020, que
ministro no Curso de Especialização em Gestão de Projetos Sociais em Organizações do
Terceiro Setor, oferecido pelo NEATS - Núcleo de estudos avançados do terceiro setor, da
PUC-SP, constatamos a enorme oportunidade e interesse de uma reflexão que começou de
forma casual e foi ganhando corpo até tornar-se um trabalho coletivo, atual e relevante para os
tempos difíceis que vivemos.
Assim, levamos dessa atividade uma experiência de grande engajamento de todas/os e
o desenvolvimento de um produto de interesse coletivo, de grande qualidade técnica e
sensibilidade humana, em função de um propósito claro: mergulhar no universo do território e
da comunidade de Heliópolis, por meio de uma ampla pesquisa que teve como foco as pessoas,
organizações e práticas comunitárias, em um contexto de grande vulnerabilidade social,
permitindo uma análise de redes sociais, políticas públicas e das formas de enfrentamento da
tragédia representada pelo advento da pandemia do COVID-19.
O processo iniciou em 2 de abril ao assistirmos a Live da Cleide Alves, presidenta da
UNAS, organização da sociedade civil amplamente reconhecida que há décadas atua na região,
relatando a história de lutas da entidade e o contexto de resistência contra os impactos
econômicos, sociais e de saúde sobre as pessoas, em função da pandemia.
Rapidamente mudamos a rota prevista para o módulo e propusemos todas as questões
previstas a partir da discussão do território, da segregação socioespacial e do direito à cidade.
O que nos levou, por sua vez, a tratá-lo como um case de gestão social, de atuação em rede,
envolvendo sociedade, poder público, parcerias, coletivos e iniciativas populares, iniciativas de
comunicação, de geração de renda, de atenção social (educação, EJA, saúde, assistência, lazer,
etc).
Contamos para isso com a colaboração do sociólogo Matheus Lima, que deu uma aula
da ferramenta Geo-Sampa e metodologias para leituras da realidade da cidade. Em paralelo a
um abrangente painel dessas e de outras questões do território, estabelecemos contato com as
lideranças do território, que, ao explicar o propósito, concordaram em auxiliar nessa iniciativa,
permitindo que fossem entrevistadas e indicando outras pessoas/lideranças.
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O trabalho foi ganhando corpo, estrutura e grande qualidade, por meio de uma versão
escrita e de uma belíssima apresentação powerpoint. Ocorreu-me, por fim, pedir a um amigo,
Derlon Almeida, grande artista plástico, uma obra representando a comunidade Heliópolis, e o
resultado foi uma linda gravura que provoca reflexão sobre a riqueza humana na favela, na
figura de uma mulher tipicamente brasileira, lutadora e protagonista de sua vida, de sua família
e da defesa dos direitos coletivos se elevando das humildes casinhas da favela, hoje urbanizada.
Na segunda-feira 4 de maio o trabalho teve sua apresentação, por meio de umas dessas
tecnologias de trabalho remoto, todas/os a partir de nossas privilegiadas quarentenas, junto a
lideranças do território e outras turmas de cursos do Neats, em aula especial extraordinária, fora
do calendário letivo, com presença protagônica da turma, apresentando e desenvolvendo
reflexões pertinentíssimas sobre o mergulho realizado, à luz dos materiais coletados.
A hipótese central do trabalho é de que é muito difícil para a maioria da população que
habita em regiões historicamente vilipendiadas o enfrentamento das diversas consequências,
econômicas, sociais e de saúde pública, na atual conjuntura de pandemia, que grassa, em níveis
alarmantes, nas periferias da cidade.
Ao mesmo tempo, naquelas comunidades em que se encontram maiores níveis
organizativos e atuação em rede (com a sociedade organizada interna e externa e os serviços
públicos de base territorial), importantes conquistas são logradas e a atenção às complexas
exigências trazidas pela pandemia é viabilizada, embora parcialmente e aquém da necessidade.
Chamou evidentemente a atenção que, mesmo com esse positivo contexto organizativo,
a situação permaneça muitíssimo difícil, principalmente pela precariedade das ações
mitigatórias ao alcance do poder público, em suas três esferas (municipal, estadual e,
principalmente, Federal), e que há pouquíssimo amparo para evitar maiores consequências não
só econômicas e sociais como, principalmente, de perdas de vidas.
Diante deste testemunho de um momento tão terrível de nossa história nacional, este
apêndice, procura resgatar algumas noções e observações (de artigos anteriores por mim
publicados), procurando ampliar o foco do trabalho, agregando elementos ao estudo realizado.
O foco é o contexto sob o qual, no País, se faz presente a gestão social.
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I
Neste país, situado entre os mais desiguais do mundo, um estudo da Oxfam mostra a
brutal concentração da renda – os 5% mais ricos detêm a mesma fatia da renda que os 95%
restantes. Ao ritmo atual, estima-se que as mulheres ganharão como os homens só em 2047, e
os negros atingirão o nível de renda dos brancos em 2089.
De 2012 a 2018, as taxas de desocupação aumentaram para a população negra muito
mais do que para os brancos, com percentuais da ordem de, respectivamente, 63,8% e 35%. Em
relação à média nacional de desemprego (cerca de 8% em 2012 e 13% em 2018), a população
branca apresentou em 2018 o percentual de 10,3%. Na população negra, por sua vez, este foi
de 30,9%.
Segundo Grajew e Maia (2018) metade da população vive, em média, com menos de
um salário mínimo por mês, enquanto que, para figurar no grupo dos 10% que mais ganham,
basta uma renda de pouco mais de 3 salários mínimos, segundo dados de 2015 da Pnad: “O
Brasil é tão desigual que a maioria da população não consegue perceber a real dimensão dessa
desigualdade, desconhecendo o seu lugar de fato na pirâmide social”. Em face disso, os autores
reforçam a importância da redistribuição da carga tributária: enquanto os mais pobres gastam
32% da renda em tributos, os mais ricos gastam 21%.
O importante escritor brasileiro, Luiz Rufatto, na abertura na Feira do Livro de
Frankfurt, em 2013, levantou questões sobre a desigualdade social, discriminação, violência,
população carcerária, homofobia e outros problemas do país:
“A grande maioria dos afrodescendentes continua confinada à base da
pirâmide social: raramente são vistos entre médicos, dentistas, advogados,
engenheiros, executivos, artistas plásticos, cineastas, jornalistas, escritores”.
(Rufatto)

Ao debruçarmo-nos sobre a cidade de São Paulo e suas desigualdades, avançando
neste quadro geral, encontra-se a segregação socioespacial, resultado direto de várias décadas
de negligência dos poderes públicos às questões sociais mais sensíveis, corroborando com a
especulação imobiliária, com o clientelismo e com interesses antidemocráticos dos poderosos,
que vêem apenas a cidade-mercadoria.
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Ao privilegiar uma minoria endinheirada, que é diretamente financiadora da classe
política, em detrimento dos direitos sociais e do próprio direito à cidade, constrói-se uma
cidade também brutalmente desigual, onde uma enorme população pobre encontra
dificuldades e precariedades em casa, nos equipamentos públicos, nos deslocamentos e no
emprego, ao passo que as áreas mais ricas da cidade recebem maiores investimentos públicos
e concentram a maior parte dos serviços e equipamentos públicos.
Esse processo de desenvolvimento contraditório resultou na exclusão de direitos
sociais básicos aos moradores das periferias, privados da moradia digna, serviços de
qualidade, empregos formais, equipamentos públicos, coleta de lixo e esgoto e infraestrutura
urbana. Até escadas rolantes do metrô da linha Leste-Oeste, se transformaram em recursos
redistribuídos aos amigos do poder e deixaram o povo submetido a subir e descer a pé,
diuturnamente, as escadarias da ida e vinda do trabalho.
Além da precariedade, os habitantes das regiões mais pobres da cidade têm uma vida
traçada pelo risco, com probabilidade de alagamentos e riscos geológicos, taxas alarmantes
de homicídios, violência policial e de contágio de doenças, como leptospirose,
esquistossomose, tuberculose e, mais recentemente, o mortal Covid-19.

II
A discussão realizada no artigo “Fundamentos da organização da vida social e política
no Brasil: relações Estado e sociedade e o papel das organizações da sociedade civil” constitui
pano de fundo para o relevante debate sobre as concepções de cidadania e da participação,
dentro de um contexto institucional brasileiro em constante – e muito preocupante –
transformação. Destaca-se no artigo o sujeito desta história, o povo brasileiro, considerado
como elemento central, seja enquanto verdadeiro soberano do poder político seja na sua
dimensão participativa e de destinatário das consequências dos atos governamentais.
Dele se constitui a chamada sociedade civil, entendida como uma esfera diversa,
múltipla, heterogênea e complexa, onde se abriga o chamado Terceiro Setor, que alguns autores
têm denominado de “setor privado de interesse público”, e sob o qual se encontram as chamadas
organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil (OSCs).
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A sociedade civil, por meio dos movimentos e organizações sociais, têm um papel
fundamental nas democracias contemporâneas, inclusive para a proposição de políticas
públicas, como esfera a partir da qual são endereçadas reivindicações da sociedade e que podem
ser consideradas essenciais nos processos de transformação da realidade social e no campo da
disputa de interesses, vistos aqui no sentido da construção de um Estado brasileiro orientado
efetivamente para o bem-comum de todas/os.
O Terceiro Setor tem sua importância ampliada em um momento histórico de ampla e
assimétrica globalização e de questionamento, nos últimos anos, dos paradigmas democráticos
construidos a partir do pós-guerra.
José Murilo de Carvalho (2002) já observava que a palavra “cidadania” destacou-se no
auge do entusiasmo cívico com o processo de redemocratização do Brasil. Foi dentro daquele
contexto que a Constituição de 1988 passou a ser chamada de “Constituição Cidadã”. Para o
autor, havia uma certa ingenuidade na crença de que a democratização das instituições públicas
– o que, a bem da verdade, seria um objetivo distante considerando a realidade institucional
hoje imperante –, seria garantia de liberdade, participação, segurança, desenvolvimento,
emprego e justiça social, sublinhando ainda a tendência de perda de confiança e o desgaste do
sistema democrático, com o previsível agravamento dos problemas sociais. Vale lembrar que,
do ponto de vista fiscal e econômico, as décadas de 1980 e 1990 foram apelidadas de década
perdida e mais que perdida, respectivamente.
Ainda assim, o período democrático como um todo foi incorporando novas visões,
transformando paulatinamente costumes e mentalidades, indicando caminhos a seguir, ou seja,
estabelecendo o debate no seio da sociedade, em uma demonstração de vitalidade social e de
um potencial de mudanças no rumo do processo de desenvolvimento nacional, abrindo caminho
para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à transformação dessa realidade e à
correção de rumos em relação ao período anterior.
Alguns conceitos fundamentais ilustram a importância do Estado na vida de uma
sociedade e a importância da política e da cidadania ativa. Vale citar, nesta discussão, a
emblemática frase citada por Francisco Weffort na introdução a Os clássicos na Política: “a
desgraça dos que não se interessam por política é serem governados pelos que se interessam”.
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De fato, a participação das pessoas na vida da nação não é apenas fundamental no
sentido de controle e restrição do exercício do poder exercido por seus detentores de plantão.
Ela é fundamental como espaço para o exercício da cidadania, não só para a escolha dos
governantes mas também para expressão de reivindicações e denúncias e, em seguida, para a
construção e implementação de políticas públicas, visando à concretização do objetivo maior
da garantia da dignidade da pessoa humana e da construção coletiva do bem-comum.
Para Benevides, “o verdadeiro regime republicano é aquele em que o bem-comum do
povo está acima dos interesses particulares, ainda que estes interesses sejam legítimos”
(Benevides, 2016). Uma ideia que acompanha à ideia de ‘República’ é a de soberania, que é a
fonte do poder político. Conforme reza a Constituição, em seu Parágrafo único: “Todo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição”. Ou seja, o povo é o soberano do poder político, que o outorga aos
representantes eleitos, os quais, por sua vez, o exercem em seu nome. Note-se que está implícita
a ideia de controle do poder pelo povo, não cabendo ser interpretada a soberania, de maneira
alguma, com uma outorga sem limites nem deveres por parte dos governantes eleitos, como era
nas monarquias absolutistas.

III
No âmbito das relações Estado e Sociedade destaca-se a questão do poder e da
participação social. A participação na vida institucional do País é, sem dúvida, muito
importante. A interação direta da sociedade civil organizada com a administração pública (seja
do município, do estado ou do País) e com os governos constituídos é uma prerrogativa
fundamental da sociedade civil perante o Estado. As instituições de Estado concentram poder,
que é exercido sobre a sociedade, por meio de deliberações e políticas que interferem na vida
das pessoas.
Sendo assim, é difícil não se reconhecer a legitimidade da participação social. Duas
frentes em que esta participação está consagrada, não sendo, de fato, as únicas, são os processos
de discussão, formulação, desenvolvimento e acompanhamento das políticas públicas e a
participação na definição das prioridades e no acompanhamento da execução dos orçamentos
públicos
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As formas de democracia direta não visam descartar ou diminuir a democracia
representativa, mas “atuar como corretivos aos vícios, desvios e insuficiências da
representação, já bem conhecidos”.
O conceito de participação é utilizado por Tavares (2014) como categoria prática que
orienta “a ação das classes populares, dos militantes, dos excluídos quando lutam por direitos
e buscam emancipação; ora como categoria teórica que subsidia o debate na teoria democrática,
evocando a participação como o termômetro da democracia (...) ora como categoria
procedimental quando a participação é defendida pela sua capacidade de produzir
consequências julgadas importantes ou valiosas”.
No Brasil, dos anos 1990 em diante, multiplicaram-se as experiências participativas,
impulsionadas pela promulgação da CF/1988 que institucionalizou formas de participação
social em nível municipal, estadual e federal, como Conselhos de políticas públicas, Planos
Diretores, Orçamentos Participativos, Conferências etc. (AVRITZER, 2009).
Porém, para além de uma participação mais “institucionalizada” observa-se ainda uma
participação “espontânea” mobilizada por livre demanda de grupos sociais e/ou a partir da
emergência das redes sociais, que parecem atribuir um significado muito mais fluido ao termo
“participar”, produzindo novas estratégias e instrumentos que emergiram, sobretudo, com a
difusão da Internet (CASTELLS, 2012), conferindo uma nova conformação aos movimentos
sociais e à luta política (TAVARES, 2014).
Os autores citados coincidem com outros quanto ao pressuposto de que apenas
processos participativos são potencialmente capazes de dar maior legitimidade às demandas
sociais:
“Promover a transparência nos processos decisórios; evitar burocracias;
prevenir o paternalismo e o patrimonialismo; perquirir direitos; construir uma
nova cultura política; ampliar a cidadania; fortalecer laços sociais e manter o
foco no interesse coletivo” (Tavares, 2014).
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Chamando a atenção para as diferentes denominações dessa instância da vida social
(terceiro setor, setor sem fins lucrativos, setor social, esfera pública etc.), Teodósio reafirma,
numa perspectiva crítica, a validade do nome ‘Organizações da sociedade civil’ (OSCs) e
retorna a essa instância a partir de um olhar amplo, que constitui o campo de estudos da gestão
social, incorporando toda a ampla gama de “movimentos sociais, coletivos populares, fóruns e
redes de movimentos, organizações comunitárias e de base, dentre outros grupos sociais,
iniciativas, organizações, instituições, articulações e formas de ação coletiva” que “buscam
preservar e ampliar o acesso a determinados direitos, bens e serviços que aprofundem a
democracia, justiça, equidade e sustentabilidade, dentre outras causas relacionadas a direitos
universais ou de grupos específicos” (TEODÓSIO, 2014).
Salm (2014), por sua vez, chama a atenção para a perspectiva da coprodução de bens e
serviços públicos – fundamentada na “capacidade da comunidade participar como agente
político e social e na sua condição de ser parte da biosfera –, entendida essa participação
enquanto uma estratégia que permite a produção de bens e serviços públicos por meio do
compartilhamento de responsabilidades e poder entre agentes públicos, agentes privados e
cidadãos.
Junqueira (2014), por fim, chama a atenção para uma dimensão importante da gestão
social, a intersetorialidade, a partir da noção “de sujeitos capazes de perceberem seus problemas
e dos outros, desenvolvendo propostas articuladas intersetorialmente para o governo (e a
regulação) das políticas sociais”. A noção de rede está aqui fortemente correlacionada com a
da intersetorialidade, entendida como “a interação entre pessoas, instituições, famílias,
municípios, estados – atores mobilizados em função de uma ideia abraçada coletivamente”.
A intersetorialidade é uma possibilidade muito presente em ações de nível local, tais
como as ações do desenvolvimento territorialmente sustentável (DTS) ou de outras políticas
públicas em territórios definidos. Vale a longa citação:
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“A intersetorialidade, por fim, requer novas competências para os sujeitos
gestores, para o gestor social, pois enseja a noção de sujeitos capazes de
perceberem seus problemas e dos outros, desenvolvendo propostas articuladas
intersetorialmente para o governo e para a regulação das políticas sociais.
Nesta perspectiva, a noção de rede está fortemente correlacionada com a da
intersetorialidade (...). A rede permite a construção coletivizada dos
problemas e alternativas de solução, define dimensões adequadas, seja no que
concerne ao território (que pode extrapolar o município, alcançando, por
exemplo, a área metropolitana), seja na definição dos subsistemas de atores e
recursos. “

E prossegue:
“O olhar a partir das redes permite a preservação das identidades de cada
membro, fugindo das relações estereotipadas entre organizações e pessoas.
Um grande desafio para a gestão municipal é compreender que uma rede é
sempre uma construção coletiva, que se define à medida em que é realizada.
Sua concretização está no estabelecimento de parcerias sustentáveis entre
sujeitos individuais, mobilizados por objetivos construídos e apropriados
coletivamente, para a construção de uma nova realidade social. Um caminho
que aposta na causa compartilhada, onde a aprendizagem contribui para
construção do novo.” (verbete Intersetorialidade, Junqueira, 2014)

Uma importante experiência participativa típica da especificidade brasileira são os
conselhos de políticas públicas. Inspirados na política pública do Sistema único de saúde (SUS),
que coloca a participação tripartite (Estado, operadores e usuários), dentro de um modelo
deliberativo, que opera nos três níveis da federação, esta formulação foi se ampliando à medida
em que a democracia, sob a Constituição Cidadã, se consolidava, geralmente garantindo a
presença de espaços supra institucionais consultivos, junto a conferências de políticas públicas
vindo da base da sociedade até o topo, almejando expandir-se para as diversas áreas das
políticas públicas, levando em consideração as necessidades dos cidadãos, usuários,
consumidores, etc., incluindo as mais diversas e plurais organizações da sociedade civil e
movimentos sociais.
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Esse modelo encontra-se em uma dinâmica de inflexão, a partir da profunda mudança
político-institucional verificada a partir de 2014, com a inversão radical do grupo no poder em
2016, impondo uma agenda oposta à anterior, de perfil neoliberal (o programa ‘Ponte para o
Futuro’), e comprometida com outra visão de soberania e outra agenda de desenvolvimento
econômico.

IV
A perspectiva da Costura Social (PIRAGINO e AGUERRE, 2007)
O combate à exclusão e à desigualdade social tornam-se, assim, no século XXI, um
imperativo ético, democrático e político. A crescente conscientização de todos os atores sociais
desta necessidade é um passo importante para articular políticas públicas com medidas
concretas e efetivas. De fato, a redução da pobreza e da exclusão social têm deixado de ser
apenas um argumento retórico e passam a marcar cada vez mais a aceitação ou rejeição dos
governantes. As conquistas dos direitos humanos, a questão da ética, a convivência com as
diversidades de qualquer ordem, balizam as sociedades democráticas modernas que visam um
bem-estar social efetivo para todos.
Trata-se da indispensável busca da equidade, ou seja, do reconhecimento e efetivação,
com igualdade, dos direitos da população, sem restrição de acessos, nem estigmatização das
diferenças que conformam os diversos segmentos que compõe o tecido social. Integração dos
indivíduos, das raças, dos gêneros, das culturas, das classes, da diversidade sexual, do homem
com o meio-ambiente, das cidades, das nações, dos continentes, dos hemisférios e do planeta
são uma meta deste século.
Uma nova forma de organização social em rede, potencializada pelas conquistas
tecnológicas e pela diminuição das distâncias em um mundo cada vez mais globalizado geram
um novo potencial de articulação social e de controle social do mundo da Política.
O Brasil, na sua Constituição Federal de 1988, coloca como objetivo fundamental:
Artigo 3º :
I – Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – Garantir o desenvolvimento nacional;
III – Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
IV – Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e
quaisquer outras formas de discriminação.
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A costura social, assim, se faz necessária como princípio catalisador das políticas
públicas, especialmente quando estão envolvidas demandas da população, integrando
movimentos sociais e organizações sociais e não-governamentais, na medida em que
possibilitam uma aceleração do processo de encontro dos cidadãos e reconhecimento do outro
como simultaneamente igual e diferente, pois somos todos seres humanos, apesar de termos
culturas e origens diferentes. Ela quebra com a lógica de que uns ensinam e outros aprendem,
uns mandam e outros têm que obedecer, possibilitando o reconhecimento efetivo do outro, do
cidadão real, independentemente de sua origem, cultura, formação educacional e classe social.
Portanto, Costura social é uma forma de integrarmos as diversidades, é uma ação
horizontal em busca de uma sociedade do respeito mútuo, conhecimento e reconhecimento das
diferenças, o que nos torna cidadãos aprendizes a todo tempo. A falta de clareza dos
governantes e dos gestores públicos esgarça, portanto, a possibilidade do aprofundamento de
uma democracia social, distanciando cidadãos pertencentes a uma mesma sociedade.
Alguns exemplos que rasgam o tecido social podem ser encontrados nas formas de
gestão de políticas públicas. Um exemplo, entre tantos, é a forma de gestão de hospitais públicos
que estabelecem a “Dupla Porta”. Apesar do SUS (Sistema Único de Saúde) garantir claramente
em seus princípios a questão da igualdade, gestores com a justificativa de alcançar mais
recursos financeiros criaram a possibilidade de hospitais públicos (que têm padrão de
excelência em seus serviços) receberem pacientes provenientes de planos de saúde e
particulares, dando prioridade para estes pacientes no atendimento e na garantia de leito
hospitalar.
As manifestações culturais, sociais e políticas populares, entretanto, são um exemplo
positivo, essencial para a integração social e cultural reforçando as potencialidades da costura
social. Todas as iniciativas de planejamento participativo ou de construção de políticas públicas
comprometidas com a representatividade dos grupos e segmentos interessados são exemplos de
costura social que devem ser estimulados e multiplicados.

Considerações finais
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À guisa de uma consideração mais geral, parece fazer sentido dizer que a experiência
histórica brasileira, marcada por uma institucionalidade francamente voltada à preservação e à
ampliação dos interesses dos poderosos, combinou elementos de política de Estado com
políticas de governo, gerando, ao longo de todo o período democrático, diversas experiências
participativas locais, estaduais e federais, amparadas por um longo período de experimentações
participativas institucionalizadas.
A partir de 2002, a chegada dos chamados governos progressistas, marcou um período
de desenvolvimento de importantes políticas públicas, em especial as de combate à pobreza e
de estímulo à escolarização, especialmente no ensino médio e superior, ampliando o acesso a
populações anteriormente sem acesso, em especial as populações negras.
No entanto, os últimos anos parecem ter consagrado o absurdo impensado de que os
governos eleitos desconstroem a seu bel prazer as políticas de Estado, por meio de Decretos,
PECs (Proposta de Emenda à Constituição), ou meramente por meio das chamadas políticas de
austeridade ou privatização indiscriminada de bens públicos, reservas estratégicas ou
desconstrução das políticas de desenvolvimento continuadas indistintamente nos governos
democráticos pós-1985.
Muitas formas possíveis de democracia participativa, no entanto, ainda persistem,
apesar dos achaques a elas vindos de diversas expressões do poder na sociedade, mas que, da
mesma forma, com grande dinamismo, adaptam-se aos contextos políticos atuais, buscando se
fazerem ouvir nas decisões dos agentes públicos.
Independentemente de ser ou não verdadeira a noção de desapreço pela coisa pública e
pela política – uma vez que muitas vezes estas noções são estimuladas pela mídia e por fake
news (de forma negativa), influenciando as opiniões da população –, o alerta do Professor
Renato Janine Ribeiro, em 2014, parece ainda mais atual nos dias atuais: “Falta-nos apreço pela
‘coisa pública’, pelo bem comum. Mas não é só o combate à corrupção que vai nos fortalecer.
É a radicalização da democracia...”
No campo institucional, ressaltamos a provocação do Professor Fabio K. Comparato em
relação ao estatuto de país que gostaríamos de ser e ver, como nação ou, até mesmo, como
pátria. Mas compreendendo sempre que isso passa por não abrir mão do compromisso com a
construção de uma verdadeira república, efetivamente democrática e que seja reconhecida como
um verdadeiro estado democrático de direito.
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Esta expectativa - ou utopia? - permite manter um olhar atento, de alerta, em direção ao
futuro, chamando a atenção, mesmo não sendo um desafio exclusivo do Brasil, dada a dimensão
global das crises nas sociedades contemporâneas, para o desafio da cidadania ativa, que se
traduz na vigilância permanente do poder e da construção dos caminhos para sua
democratização.
Misto de potencialidades e frustrações, expectativas e sonhos de superação das
profundas desigualdades que ainda o marcam, nos tempos atuais, o País aparece aos olhos como
uma rica história construída por muitas mãos nas últimas décadas. Doravante, resta o caminho
da luta pelo aprimoramento das prerrogativas de um Estado democrático conquistado com
muita resistência e sofrimento, com todas as condições de poder confluir para uma perspectiva
de fortalecimento de suas instituições para o almejado desenvolvimento econômico e
socioambiental sustentável.
Assim, a gestão social torna-se, em última instância, resistência, testemunho vivo de um
povo que, literalmente aos trancos e barrancos, mantêm-se diferenciado, inteiro, altivo e
poderoso em sua potência de transformação da realidade social.
Não posso deixar de agradecer a cada uma e cada um da turma 2020 do Curso de
Especialização em Gestão de Projetos Sociais em Organizações do Terceiro Setor pela
oportunidade de nos enraizarmos na vida da comunidade de Heliópolis, construindo respeitosas
relações afetivas, e, de alguma maneira, conseguindo trasladar metaforicamente nossos pés para
lá sendo-nos possibilitado, então, pensar um pouco junto com essas cidadãs e cidadãos
brasileiros!
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