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Os livretos Resistir Até são uma iniciativa do
Movimento Entusiasmo para ocuparmos os
imaginários assim como ocupamos os espaços
públicos, com vozes que se indignam, resistem,
insistem, gritam, sussurram e brincam. As pessoas
que escrevem nestas páginas foram escolhidas por
se engajarem insistentemente na luta contra os
muros visíveis e invisíveis ao nosso redor e dentro de
nós. Nossa intenção aqui é aprender com essas vozes.
Para além deste livreto sobre a resistência aos
muros, outros dois completam a coleção para
abrir diálogos e relembrar espantos: resistência
à discriminação racial e resistência à opressão de
gênero. Para baixá-los gratuitamente e acessar um
material complementar também impregnado da
força da resistência, que estará apenas online, basta
acessar a página www.viradaeducacao.me
10

Resistir é dizer não para aquilo que nos diminui,
nos machuca, nos mata, retira nossos direitos,
nos sufoca, nos ignora. Resistir e educar são
verbos que se potencializam quando perto um
do outro. Convidemos um amigo para nossa
conversa: o educador Paulo Freire conhecia a
íntima relação entre educação e resistência, e isso
se expressa, por exemplo, quando Freire reforça
que denunciemos o modo como estamos vivendo
e também anunciemos como poderíamos viver.
Os textos ao longo deste livreto denunciam e
anunciam. São palavras de espanto diante da atual
realidade partida. E também palavras de encanto,
que respiram, fôlegos para nos nutrir.
São palavras sobre territórios férteis para a
infância, por Renata.
Sobre a sensação de pertencimento que ainda
podemos cultivar, por Pilar.
Sobre dançar e se divertir numa escola acolhedora,
por Monica.
Sobre cortejos, coletivos e atos humanos, por
Movimento Entusiasmo, parceiras e parceiros da
Virada Educação.
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Sobre um bairro educador em Salvador, Bahia,
que é uma coisa imensa, por Caroline.
Sobre um bairro educador em Heliópolis,
São Paulo, onde a luta é pela paz, por Laila e
comunidade de Heliópolis.
Sobre um grêmio livre que nasceu após as
ocupações de escolas, por Lilith e Beatriz.
Sobre aulas de espanhol que combatem o bullying
e a xenofobia, criadas por jovens de 12 anos, por
Thais, Mariana e Jéssica.
Sobre educação indígena e a quebra da
padronização, por Karai e Nadia.
São palavras que exclamam a derrubada dos
muros e a existência de territórios educadores.
Palavras que não aceitam que a frieza do
afastamento e do asfaltamento se sobreponha ao
calor da aproximação.

Deixamos com você um desafio miúdo: mostre
para pelo menos mais uma pessoa as palavras
vivas desta série de livretos. E peça para esta
pessoa compartilhar a descoberta com pelo
menos mais alguém.
Assim sigamos nos aproximando mais,
André Gravatá, Aline Oliveira e Daniel Ianae
Movimento Entusiasmo

Agradecemos imensamente as colaboradoras e
colaboradores que compartilharam perspectivas,
tragédias e esperanças nestas páginas. Esta
publicação é de todas e todos que a compuseram
e que a espalharem e superarem, para que papel e
palavra se tornem corpos em ação.
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COMO
RESISTIR
AOS MUROS
E CULTIVAR
TERRITÓRIOS
FÉRTEIS
PARA A
INFÂNCIA ?

Meu filho,
Quando tu brincas, percebo o quanto tudo lhe
parece tão real, como todo o resto se torna apenas
um espaço entre uma brincadeira e outra. Cada
dia você vive uma nova missão exploratória de si
mesmo, com seu corpo agarrado no espontâneo.
Vejo o quanto experimenta o SIM da vida fluindo
vigorosamente, capaz de criar rachaduras no
cimento para “flor-e-ser”. Mas nem tudo é um
mar de vasto horizonte, meu filho. E função de
mãe é também apontar os espinhos pelo caminho,
na intenção de que se criem cascas para resistir.
Os muros estão subindo por todos os lados, meu
amor. Os visíveis e os invisíveis. Saiba que toda
parede ou cerca que surge marca uma intenção de
separar, de promover o descontínuo, perdendo o
horizonte e essa continuidade fluida.

- RENATA MEIRELLES 16
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Por diferentes razões, nós, adultos, estamos
emparedando caminhos, tempos, gestos, desejos,
e, por consequência, nos afastando da nossa
própria natureza. Estamos enclausurando a terra,
assim como fazemos com as crianças.
Subimos paredes vestidas de autoritarismos, de
“seguranças”, de persuasão e ganâncias. Paredes
que nos segregam do outro e nos empurram para
onde não se quer ir.
Estamos transformando devaneio em tédio,
gerando um suposto vazio a ser preenchido. Até
nas crianças, meu filho. Até nas crianças! Já viu um
menino esvaziado? Pois estamos acreditando que
há um vácuo, um buraco de infância. Materializar
nossos “vazios” e nos entreter são a ordem do
momento.
Mas vocês, que vêm chegando dia a dia, são a
força que nos re-começa, nos re-nasce a ver o
novo. Vocês trazem o tempo fincado nas raízes
do presente, nos alertam para a necessidade da
presença.
Outro dia, meu filho, você me puxou para
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seguirmos uma formiga que carregava uma
migalha, em esforço brutal e persistente. Ficamos
ali por horas absorvendo sua força. Lembro
também de quando você construiu um laboratório
de invenções malucas debaixo da pitangueira e
me pediu ajuda para escrever uma placa com os
dizeres: “Quem entrar aqui só vai ver belezas”.
Lembra disso? Ah, as suas formas de embelezar
nossos olhos! Vocês, crianças, co-existem em
metáforas e reforçam a potência poética de
estar no mundo. Nos brindam diariamente com
construções do que não existe, só para sabermos
que TUDO pode existir.
Vocês entendem a necessidade de avançar para o
interior das coisas e conhecê-las na sua essência.
Outro dia ouvi quanto as crianças, enquanto
brincam, buscam um jeito de ser no mundo,
sendo o próprio mundo. Achei tão lindo! Essa
sincronicidade intensa entre o dentro e o fora.
Mas com tanta interferência externa, com tantos
muros fragmentando continuidades, fica difícil
vocês escutarem o silêncio. Sem ele, o barulho
toma conta, e não há como saber quem somos.
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Como um pedaço de terra que precisa descansar
do plantio para ser fertilizado novamente e poder
germinar novos frutos, a nós cabe lutar para
oferecer a vocês o ócio desprovido de excessos,
recheado do nada absolutamente criativo. Olha a
que ponto chegamos: hoje, para viver esse tempo
expandido e sem excessos, é preciso remar contra
uma guerrilha fortemente armada. Mas te garanto
que do lado de cá estamos reunidos a um bocado
de gente que também honra o tempo de ser livre.
A sua luta, meu filho, será por exercitar os
músculos de seus próprios desejos, para que não
haja quem imponha desejos em ti. Invente para si
mesmo o caminho e a confiança nas suas intuições,
pois elas lhe serão sempre vitais. Acredite nas
suas expressões genuínas e não se perca da sua
autonomia. E mesmo encontrando pela frente
quem o faça se distrair de si mesmo, reforce o
foco de suas intenções e princípios. Mas nunca,
nunca se afaste demasiadamente do coletivo que
cria um corpo firme ao seu redor. É no grupo,
nas amizades e nas verdadeiras parcerias que nos
reinventamos de dentro para fora.
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Siga firme, leve, e jamais abandone a crença
poética de que você é o próprio mundo em
criação. Agarre-se não na brincadeira em si, mas
no que dela você desfruta para se colocar na sua
própria sina.
Não estaremos sempre juntos, mas para sempre
estaremos vivos um no outro.
Termino esta carta com a sensação de que foram
palavras para mim mesma, mais do que para você,
que já sabe e faz o essencial: brincar intensamente.
Beijos com carinho,
Sua mãe
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SOBRE

RENATA MEIRELLES
Com um corpo solto, ágil, curioso por essência, tive uma infância
tão vigorosa que me amedrontava crescer e pôr a perder essa
liberdade. Me segurei tão firme no brincar que arrumei um jeito
de, até hoje, rodear esse tema de diferentes formas. De família
tradicional paulistana, a diversidade era um vácuo, que se
transformou em uma busca e um sentido para meus caminhos. A
estrada tornou-se o rumo; o brincar tornou-se o tema e o encontro
com as mais diversas vozes, o alimento de vida. Com meu parceiro
de alma, o David Reeks, criamos inicialmente o Projeto BIRA –
Brincadeiras Infantis da Região Amazônica, e o Projeto Território
do Brincar, uma co-realização com o Instituto Alana. Junto com
muita gente que constrói conosco esse caminhar, produzimos
filmes, livros, exposições e o que for preciso para avisar ao mundo
que a criança brinca sim!
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COMO
RESISTIR
AOS MUROS
DA ESCOLA?

Essa é uma boa provocação. A escola está cercada
por muros, cercas, cadeados, concertinas,
guaritas. Não muros figurados, mas muros
concretos, duros, feios, opressivos. Mais do
que “guardar a escola”, “proteger os alunos” ou
“defender o patrimônio da escola”, esses muros
são também simbólicos. Eles impedem que as
crianças e jovens vejam suas casas, suas ruas, sua
cidade. Eles proíbem a comunidade de conhecer
o pátio, as salas de aula, a biblioteca, a quadra. E
pior, eles separam a escola da vida real, como se
fosse possível criar um “mundo paralelo” dentro
dos muros da escola.

- PILAR LACERDA -

São pais e mães que ficam encostados do lado
de fora destes muros, esperando para falar com
a diretora, entregar um aviso, buscar seu filho.
27

São profissionais da saúde que não conseguem
falar com a coordenadora. São os familiares dos
professores que não podem entrar para encontrálos. E estamos falando de muros nas escolas
públicas, espaços coletivos, de todos. De todos?
Certamente não.
Resistir aos muros das escolas é entender que o
território é formador, que as ruas têm histórias, as
casas têm vida e todos têm profundas raízes que se
entrelaçam, lá no fundo, com as raízes da escola.
Mas estas raízes comuns não conseguem brotar,
gerar folhas e frutos, porque são cimentadas pela
cultura opressiva dos muros. Imaginem uma escola
que fica na comunidade, como uma praça aberta,
integrada à paisagem daquele lugar, daquela terra,
em que existem culturas, casos, músicas, histórias,
poemas; em que existem pessoas que conhecem
os alunos e os viram crescer.
Quando os alunos entram na escola e os portões
são fechados e trancados, uma parte da história
de cada um fica lá fora. Eles não se reconhecem
naquele lugar que fica tão perto das suas casas, em
um ambiente que muitas vezes tem ritmos e falas
28

estranhos e dissonantes dos ritmos e falas que eles
trazem.
Não é só utopia, mas é utopia também. Porque
sonhos e utopias nos movem, nos tiram do lugar.
Ao olhar a escola do lado de dentro, podemos
pensar “como seria se este portão não existisse?”;
ou “e se os portões ficassem abertos?”. Para dar o
primeiro passo em direção ao portão destrancado,
é preciso um projeto pedagógico que tenha a
concepção da educação integral, que parta do
princípio de que nós todos estamos nos formando
o tempo todo, que nossas histórias vão para a
escola junto com a gente – alunos, professores,
merendeiras, pais, diretores. Nós estamos lá e
cá, e o projeto pedagógico da escola, construído
com a concepção da educação integral, começa a
enxergar os espaços com outros significados.
Podemos começar abrindo os portões, depois
retirando-os, depois criando um canto de leitura
para pais e mães lerem um pouquinho antes de os
filhos chegarem. Podemos começar plantando uma
árvore para dar sombra para todos, e convidando
os líderes comunitários para uma conversa com a
29

comunidade escolar sobre os problemas do bairro.
Tantas ideias que não se concretizarão se forem
espontaneístas ou desorganizadas. Esta sensação
de pertencimento da escola ao lugar onde ela
foi construída, ao território, deve vir embasada
e construída a partir de leituras, assembleias,
pesquisas, e da escrita rigorosa do Projeto Político
Pedagógico (PPP), que vai guiar e dar segurança
a esse movimento ousado e transformador de
resistência aos muros. Se entendermos que a escola
é espaço de conhecimento, de cultura, de diálogo,
de entendimento do mundo e de entendimento
de si no mundo, saberemos que muros não fazem
sentido.

Ali na escola, muros significam separação, gueto,
solidão. Tudo que a educação não é. A escola deve
ser o espaço de união, de alteridade, de igualdade
e do coletivo. Porque nestas condições acontecem
o conhecimento, a reflexão e a criação.
SOBRE

PILAR LACERDA
Tenho quase 62 anos, sou mineira vivendo na cidade de São Paulo
há cinco anos. Fui professora de história na educação básica, fui
gestora pública de educação, tive a sorte de trabalhar com coisas
que acredito e defendo, como a educação pública de qualidade
para todos. Desde 2012, dirijo a Fundação SM, e nesta função tive
o privilégio de conhecer a Virada Educação. Mas, de tudo que fiz,
ser mãe de Felipe e Natália deu sentido pra muitas coisas da minha
vida e me deixou ainda mais engajada na luta por um mundo
diferente e melhor.

SOBRE

FUNDAÇÃO SM
Criada em 1977 com o intuito de devolver à sociedade os
benefícios gerados pelas Edições SM, a Fundação SM tem a missão
de contribuir para o desenvolvimento integral dos indivíduos por
meio da educação. Busca fortalecer a educação pública de forma
colaborativa com os governos municipais, estaduais e federal,
organismos internacionais, organizações da sociedade civil,
institutos e fundações.
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GOSTARIA
MUITO DE
ENCONTRAR
OUTRA ESCOLA
ASSIM
- MONICA DOS SANTOS ROCHA 34

Sou a Monica, tenho 22 anos, sou ex-aluna
do Centro Integrado de Educação para Jovens
e Adultos (Cieja) Campo Limpo, no Capão
Redondo, em São Paulo.
Quando comecei a estudar no Cieja, eu tinha
14 anos. Achei o Cieja uma escola diferente, um
lugar onde todos que estudam lá recebem muito
carinho e amor dos professores e de todos os
funcionários.
A dona Eda Luiz, que era diretora do Cieja na
época em que entrei lá, é como uma mãe. O Billy,
educador, eu sempre considero como um pai. Eles
fazem parte da minha família.
O Cieja é uma escola onde me sinto acolhida por
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todos. A escola é aberta para todos, os pais têm a
liberdade de ir lá na hora que quiserem.

Cieja, é muito diferente de estudar em outra
escola.

O Cieja tem várias atividades. Há uma parceria
com o Instituto Olga Kos, que trouxe aulas de
taekwondo e de artes. Eu participo dessas aulas
e adoro.

Eu me formei lá no ensino fundamental e sempre
gostei muito de estudar. Meu sonho era fazer o
ensino médio e depois faculdade. Mas quando saí
do Cieja e fui estudar em outra escola, a mudança
foi muito difícil para mim.

Tem também o café terapêutico feito pelo
professor Billy, onde os alunos e famílias se
encontram uma vez por semana para discutir
vários assuntos, onde aprendemos muito.
Agora está acontecendo o Seminário Indígena e
às vezes também tem sarau.
No Cieja participei de vários passeios e em cada
um aprendi alguma coisa.
Eu tinha muita vontade de ir em uma balada, e
quando o professor Billy e a diretora dona Eda
Luiz resolveram fazer uma balada para os alunos,
uma vez por mês no Cieja, foi muito legal. Eu
fiquei muito feliz. A balada é divertida, os alunos,
famílias e funcionários, todos dançam e se
divertem muito.

Tinha pessoas que perguntavam minha idade
e falavam: nossa, já era para você estar fazendo
faculdade.
Eu sou uma pessoa que gosta de fazer amizades,
mas nesse colégio foi muito difícil, pois, mesmo
as pessoas que moram na mesma rua que eu, não
falavam comigo na escola. No recreio eu ficava
sempre sozinha e me senti excluída.
Eu fiquei 2 meses nesse colégio, mas não estava
me sentindo muito bem. Aí pedi para meus pais
me tirarem.
Minha mãe foi no Cieja e dona Eda disse que
eu podia participar das atividades de lá, fazer os
cursos, mesmo não sendo mais aluna.

Quando a gente estuda em uma escola igual ao
36
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Gostaria muito de encontrar uma escola igual ao
Cieja, onde eu pudesse fazer o ensino médio.
Mas enquanto eu puder fazer parte do Cieja, serei
uma pessoa feliz, pois meu amor pelo Cieja é
infinito.

SOBRE

MONICA DOS SANTOS ROCHA
Sou filha única, 22 anos, tenho a Síndrome de Down e moro com
meus pais. Tenho muitos sonhos para realizar, como, por exemplo:
sair sozinha, trabalhar e namorar. Amo viajar, dançar, tirar muitas
fotos e conhecer pessoas.
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CAMINHANDO
JUNTOS POR
UM BAIRRO
EDUCADOR
- LAILA SALA E COMUNIDADE
DE HELIÓPOLIS 42

As ocupações que começaram a formar a
comunidade de Heliópolis, em São Paulo,
ocorreram por volta dos anos 1960, com
a construção do Hospital Heliópolis. Um
pouco depois, nos anos 1970, esse processo se
intensificou através de uma ação promovida pelo
próprio poder público que, naquele momento,
desapropriava áreas do entorno. Daí, a ocupação
que seria provisória foi se tornando cada vez
mais permanente... Nesse processo, os moradores
começaram a enfrentar diversas dificuldades:
o mesmo poder público que tinha colocado as
famílias aqui, agora ameaçava removê-las com
ação policial. Também tinha os grileiros que
vendiam e alugavam lotes de terra como se fossem
os donos. Além disso, faltava infraestrutura
urbana; as ruas eram de terra e não havia esgoto,
água encanada, energia elétrica...
O que fazer então?!
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Inquietos com todos esse problemas, os
moradores, liderados pela Genésia Miranda e pelo
João Miranda, dentre outras pessoas, começaram
a se juntar para mudar aquela realidade. A
necessidade de se organizar coletivamente veio
à tona. Surgiram as primeiras associações de
moradores, organizadas em núcleos: Heliópolis,
Mina, Imperador... Todo mundo lutando junto
pelo acesso à moradia digna. Naquela época,
sempre que um núcleo estava ameaçado, os
moradores dos outros núcleos se deslocavam
até lá em solidariedade, para ajudar a protegêlo. As mulheres se destacaram, mostrando sua
capacidade de organização, diálogo e resistência.
Já nos anos 1980, os núcleos resolveram unificar a
luta e se juntaram em uma única associação para
ganhar força no diálogo com o poder público.
Surgiu a UNAS: União de Núcleos e Associações
de Moradores de Heliópolis e região.
Nas décadas de 1980 e 1990, Heliópolis viveu um
dos períodos mais tristes de sua história, pois a
comunidade passou a ser considerada uma das
mais violentas de São Paulo. O crescimento da
44

violência deixou muitas vítimas. E junto com isso,
havia a ideia de que todo morador da comunidade
era bandido. A juventude era o alvo principal da
violência, porque os meninos e meninas tinham
pouco acesso à educação pública, ao emprego
qualificado, ao lazer. Era um estigma ser morador
de Heliópolis.
Na década de 1990, um novo diretor, Braz
Nogueira, chega à Escola Municipal de Ensino
Fundamental (EMEF) Presidente Campos Salles.
Ele busca ajuda das lideranças comunitárias
para transformar a realidade da escola, que era
marcada pela violência. Em 1999, uma estudante
da Campos Salles, Leonarda, foi assassinada em
frente à escola. O diretor e o professor Orlando
Jeronymo, junto com as lideranças da UNAS,
decidem dar uma resposta a essa tragédia. Foi
a origem da 1a Caminhada Pela Paz, reunindo
aproximadamente mil pessoas, entre estudantes,
professores e comunidade.
As transformações da escola não pararam de
acontecer. Um projeto pedagógico inovador foi o
caminho que a equipe da escola decidiu trilhar,
45

junto com as lideranças comunitárias e alguns
professores. As paredes das salas de aula foram
derrubadas e surgiram grandes salões. Esse
projeto é sustentado por 5 princípios:
• Tudo passa pela educação, não só pela escola.
Todos os tempos, espaços e experiências educam
e são educados pelas pessoas. Por isso, a gente
entende que toda sociedade é responsável pela
educação de todos e de cada um;
• A escola como centro de liderança, quer dizer, a
escola deve se juntar à comunidade já organizada
e contribuir para o desenvolvimento local e para a
garantia de direitos fundamentais;
• Autonomia;
• Responsabilidade;
• Solidariedade.
Esses princípios se tornaram muito importantes
para nós. Por isso, em uma assembleia de
moradores organizada pela UNAS, a gente decidiu
que eles não deviam ser princípios só da escola,
mas sim de toda a comunidade. Foi aí que surgiu
o movimento que busca transformar Heliópolis
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em um bairro educador. E a “favela mais violenta
de São Paulo” passou a ser reconhecida como
bairro educador.
Uma das maiores conquistas de toda essa
luta foi a construção do Centro Educacional
Unificado (CEU) Heliópolis Arlete Persoli, um
complexo equipamento com quase 50 mil metros
quadrados. Mas o nosso CEU não é apenas um
grande equipamento público, porque ele nasceu
da luta que reuniu a comunidade organizada e a
escola, com base naqueles cinco princípios. Até
a equipe gestora foi toda indicada pela própria
comunidade.
Mas... quais são os avanços necessários para a
construção de um bairro educador? Quais são os
novos desafios?
Se lembrarmos da nossa história e da nossa
capacidade de realização, uma coisa é certa: só
caminhando juntos conseguiremos avançar ainda
mais! Somos todos autores de nossa própria
história, somos todos responsáveis por nossas
conquistas.
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SOBRE

SOBRE

LAILA SALA

MANIFESTOS DA CAMINHADA PELA PAZ

Coordenadora de Ação Educacional do CEU Heliópolis Prof.
Arlete Persoli, teceu estas palavras a partir dos relatos da
comunidade recolhidos no “Projeto Memórias de Heliópolis”,
realizado em 2012 pela UNAS e coordenado por Arlete Persoli e
Marilia De Santis.
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A composição poética a seguir se originou em uma colagem de
trechos dos Manifestos da 16ª, 17ª e 18ª Caminhada pela Paz,
escritos pelos estudantes da EMEF Pres. Campos Salles: Ana
Suellen, Andressa de Jesus França, Andressa Sapucaia, Ângela
Kelianny, Brenda Rodrigues Felix, Carolina Silva Rodrigues de
Sousa, Gabrielly Machado, Giovanna Benício Grisólia, Juliana
Maria, Keila Verdeiro, Lucas M., Marcio Ribeiro, Maria Isabel P. da
Silva, Nicoly dos Santos, Talia Ap., Valéria Lima, Verônica Leme,
Vitória Leme, Yasmin Nayara; o professor Orlando Jeronymo
e Victor Guilherme, membro do projeto Jovens Alconscientes
da UNAS. A edição de texto foi realizada por Meire Lima,
coordenadora de projetos do CEU.
O desenho abaixo foi feito a partir de um grafite que fica em
um muro do CEU Heliópolis Profª Arlete Persoli, produzido
coletivamente por artistas locais.
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MANIFESTOS DA CAMINHADA PELA PAZ
Na cidade do sol, nosso bairro Heliópolis
Vamos juntos com alegria
a colorir nossa metrópole
Com homens, mulheres, crianças,
todos fortes cidadãos
Ocupando espaços públicos
com poder de decisão
Nossos jovens estão nas ruas
Pedindo por justiça e chamando atenção
Para que lhes seja garantido
o direito à educação
E que a juventude negra
tenha espaço de expressão
Com garra e com fé
nós mantemos a conduta
Mostrando que um filho teu não foge à luta
Pátria amada, Heliópolis, ó mãe gentil
Quem foi que disse que não temos
nosso lugar no Brasil
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Nosso território é pobre,
mas nosso argumento é nobre
É pela paz que lutamos
e ela é sua também
Pois a paz é de todos
ou não é de ninguém

Para as crianças, escola
Para as famílias, um lar
Heliópolis na luta,
direitos por conquistar
Ampliando horizontes
nosso bairro avança mais
Enfrentando a violência
com a cultura da paz
Organizados na luta
por políticas de garantia
Para que no Bairro Educador
a paz reine todo dia
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Comunidade educadora
nos ensina a consciência
De uma gente muito unida,
cheia de experiência
Que transforma a realidade
com trabalho e com amor
E leva essa verdade
para qualquer lugar onde for
É pela paz que lutamos
e todos sabem muito bem
Que a paz é de todos
ou não é de ninguém.
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Olá,

O BAIRRO-ESCOLA
É UMA COISA
IMENSA
- CAROLINE VITÓRIA 56

me chamo Caroline Vitória (mas pode me chamar
de Carol), tenho 14 anos e sou estudante do
Colégio Estadual Euricles de Matos, em Salvador,
BA, desde 2015. Minha história no Bairro-Escola
Rio Vermelho começa quando entrei no Euricles.
Lá, fui líder de sala pela primeira vez e comecei a
fazer parte do grupo de líderes do colégio. Daí por
diante não larguei mais (rsrsrsrs)
A Juliana, educadora, era quem estava sempre
com o nosso grupo nas reuniões com os líderes
no colégio, quem formava os projetos com a gente
– devo muito a esse contato com ela para explicar
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o que sei hoje sobre liderança, são experiências
e conhecimentos que levo pra vida. Além
dela, conheci pessoas muito legais que sempre
participaram dos encontros em parceria com o
colégio. Aliás, é importante falar o que pra mim é
o Bairro-Escola. Primeiro de tudo, eu acho que o
Bairro-Escola é uma coisa imensa. Ele nos mostra
que é possível fazer uma educação fora da escola
e que tanto a comunidade quanto a própria escola
só têm a ganhar se estiverem juntas. Uma já está
dentro da outra, então ter a comunidade junto
com a escola é muito massa!
O que sempre marcou minha participação no
Bairro-Escola Rio Vermelho foram as experiências
e conhecimentos que ganhei e continuo
ganhando. Por exemplo, os festivais onde sempre
há uma interação do colégio com a comunidade,
em apresentações nas quais é muito bom ver
pais, alunos, amigos e professores com o objetivo
de aprender e compartilhar suas habilidades e
experiências. Lembro do festival em 2015, uma
coisa surreal! Entrevistei uma pessoa que estava
ali, com a filha, e ela me disse: “É muito bom ver
o colégio fazendo algo com a comunidade para
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que os dois unam forças”. Depois eu descobri que
ela não era nem daquele bairro, que tinha vindo
de outro lugar. Recentemente, tivemos a Virada
Educação Salvador e foi muito legal. Muita gente
veio comentar comigo, tanto no dia, quanto
depois. O pessoal ficava cada hora em uma oficina.
Repercutiu muito. Até hoje me perguntam se vai
ter de novo. É sempre bom ver essa união de
forças, porque juntos somos muito mais fortes.
Sinto uma boa diferença por estar em um colégio
onde a comunidade participa, até porque na minha
antiga escola não tinha essa interação. Lembro
de uma cena que vivi nesse colégio anterior,
quando escrevi um poema sobre violência. Os
versos chegaram até a diretora e os professores
tiraram várias cópias para os pais e também para
os alunos. E aquilo repercutiu pra mim. Foi assim
que eu comecei a participar mais. Ali acho que já
tinha vontade de ser mais atuante.
Quando eu cheguei no Euricles, já comecei a
buscar coisas que eu queria ver mais presentes no
colégio. Então acho que, mesmo em lugares que
ainda não tenham um projeto como o Bairro59

Escola, é importante o aluno pensar que pode
buscar outras possibilidades. Eu sempre procuro
trazer as famílias pra dentro do colégio, em todas
as propostas possíveis. Se o plano é fazer uma
gincana, vale perguntar: vamos tentar organizar
no sábado para que os pais possam vir? Ou quando
tem mutirão... outro dia era o problema da luz, daí
sugeri: vamos perguntar para as famílias quem é
que entende de iluminação?
São pequenas as coisas que vamos conquistando,
pouco a pouco, porém isso não é motivo para
desistirmos, ainda há uma boa caminhada pela
frente. Seguiremos todos juntos para transformar
o mundo, para mim é possível sim!
Obrigada pela atenção!

SOBRE

CAROLINE VITÓRIA
Tenho 14 anos, sou soteropolitana e desde sempre estudei no
bairro do Rio Vermelho. Gosto de tudo que me faz feliz, adoro
karatê, música, dança, grafite. Arte é o que me resume, está dentro
de mim. Sempre tive vontade de participar de uma mudança,
principalmente nos colégios onde estudei, por ver que tem muita
coisa pra mudar. Gosto de participar dos projetos no colégio, ser
ativa, uma verdadeira multiplicadora.

SOBRE

BAIRRO-ESCOLA RIO VERMELHO
É uma articulação comunitária iniciada em 2012, que busca
promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e
jovens por meio da ampliação das oportunidades educativas do
bairro. A proposta é transformar o bairro do Rio Vermelho em
uma grande sala de aula, onde o aprendizado acontece a toda
hora, em todo lugar e com as mais diferentes pessoas. Atualmente,
o Bairro-Escola envolve seis escolas que, junto com o entorno,
refletem sobre seus desafios e criam soluções para melhorar a
qualidade da educação no território.
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COLETIVO
É UM ATO
HUMANO
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- PARCEIRAS E PARCEIROS
DA VIRADA EDUCAÇÃO e
MOVIMENTO ENTUSIASMO -

Nossas memórias da escola costumam ser de um
lugar entre paredes; anos e anos falando sobre o
mundo, enquanto estamos entre muros. Será que
a educação precisa ser tão limitada?
ERIC

Quando eu me propus a cursar licenciatura, aceitei
o fato de que quando me formar vou me deparar
com uma escola precarizada, sem compromisso
com a formação crítica. Hoje sinto que é uma
grande responsabilidade defender uma educação
libertária e sem muros.
VINICIUS
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Os questionamentos levantados por Eric e
Vinicius são o terreno onde desdobramos
o acontecimento que chamamos de Virada
Educação. A Virada nasceu em 2014, nos
arredores da Praça Roosevelt, em SP, criada pelo
Movimento Entusiasmo. Desde então celebramos
dias de portões abertos, rodas de conversa,
oficinas, brincadeiras e poesias. Ao longo dos
últimos anos, cenas e mais cenas inventadas por
crianças, jovens e educadoras(es) reafirmam a
força que existe em mobilizar ações de resistência
aos muros visíveis e invisíveis que nos separam.
Uma das principais lembranças que eu tenho da
Virada foi quando passou um papel na sala de
aula, perguntando para os alunos que atividades
nós gostaríamos de desenvolver – desde oficinas
a apresentações musicais e teatrais. Aconteceu
uma aceitação muito grande do conjunto escolar,
porque não apenas envolveu os estudantes, mas
também a direção, a coordenação, o quadro de
funcionários e a comunidade externa. O projeto
abriu os portões da escola.
VINICIUS
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RESISTIR ATÉ QUE ESCUTEM AS(OS) JOVENS!
RESISTIR ATÉ QUE OS PORTÕES DAS
ESCOLAS SE ABRAM OU NEM EXISTAM MAIS!
Quase todas as atividades da Virada Educação são
realizadas sem giz e lousa. Acontecem oficinas
de costura, bordado, canto, música, rodas de
conversa... aí você tem que mudar as mesas e
cadeiras de lugar. Ou seja, você desmonta a escola
para que aconteça a educação.
ELIE

É URGENTE RESISTIR ATÉ QUE A
DIVERSIDADE DAS FORMAS TRANSBORDE
OS HÁBITOS JÁ EXISTENTES.
Quando eu vi as pessoas nas janelas, vi que
elas estavam sorrindo pra nós, batendo palmas
quando a gente passou. E as janelas estavam todas
todas todas todas todas abertas, todas todas todas.
Mas também eu vi outras que estavam fechadas.
RAISSA (sobre um cortejo pelas ruas)
67

Sair ao espaço público nos torna responsáveis.
Faz conhecer as pessoas, as ruas, as culturas. A
rotina escolar não permite que você conviva com
as diferenças sociais.
Para mim é uma alegria, vejo que eles ficam felizes
com o aprendizado. Eu mesma, várias coisas eu só
estou aprendendo aqui e agora. Sempre que posso
apoio e participo para melhorar a escola. Pedi
folga do trabalho para não perder esse momento
inesquecível.
TÂNIA (também sobre um cortejo)
São muitas as experiências que nos dão dimensão
da importância de propor e vivenciar práticas
de educação no território, mas talvez uma que
reúna na raiz os sabores principais de uma
educação que pulsa é a experiência dos cortejos
realizados coletivamente desde 2015 pelas ruas
da Consolação e arredores. Inicialmente, nos
inspiramos nos cortejos do projeto Criacidade
e, claro, na cultura popular. Os cortejos são
atos poéticos de ocupação do espaço público,
envolvem diferentes escolas e a comunidade, para
que aconteçam encontros que ressignifiquem as
relações das pessoas com a cidade.
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AH, O CORTEJO...

O cortejo poético das crianças é um momento
de liberdade, visibilidade e participação ativa dos
pequenos, como cidadãos que são, interferindo na
cidade. Sendo assim, promove no espaço urbano
uma humanização, pois ele se enche de alegria e
cor durante a passagem das crianças pelo entorno
da escola, fazendo também com que a cidade pense
suas ações para atender às necessidades delas: os
carros param, as pessoas sorriem, os policiais e
guardas acompanham a caminhada para garantir
segurança, os passageiros dos ônibus ficam felizes
e esperançosos ao verem nas crianças o futuro e o
melhor que há no presente.
Cortejar é um ato político, um ato de resistência,
uma poesia viva, onde a beleza transita por entre
carros, pessoas, prédios, asfalto... As crianças são
as flores que colorem a primavera e a cidade, que
insiste em não pensar nelas como parte integrante
e importante da sociedade.

CORTEJEMOS. MOSTREMOS ÀS RUAS

QU E CR IA N Ç A P O DE E D EVE

OCUPAR A CIDADE!
VANESSA
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Na caminhada acolhedora e segura
proposta por adultos criancistas, as crianças
seguem até a biblioteca Monteiro Lobato
A brincadeira, o riso, a alegria
As pétalas em forma de palmas e
sorrisos despejadas pelos edifícios
A poesia compartilhada
A possibilidade de colocar mais de 300
crianças nas ruas do centro de São Paulo
Ao mesmo tempo em que uma grande
manifestação em prol da educação é
marco na Praça da República
Caminhamos, coletivamente cortejando
Cortejando a cidade
Cidade que clama por vida
E vida é brincadeira, é poesia,
é estar com as crianças.

CORTEJAR... É UM ATO COLETIVO
COLETIVO... É UM ATO HUMANO

A Virada Educação segue nutrindo cortejos e
coletivos. No ano de 2017, por exemplo, a Virada
será celebrada em São Paulo (SP), Salvador (BA),
Joinville (SC), Conde (PB), entre outros territórios.
Em especial, neste ano, a Virada Educação em São
Paulo surge de uma articulação territorial mais
firme entre as escolas públicas participantes. E a
Virada segue como um convite aberto para que
as pessoas possam se aproximar, se encantar e
criar com afeto as cenas de uma educação mais
significativa.

RESISTIR, RESISTIR, RESISTIR...

ATÉ FICAR DIFERENTE!

SANDRA
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SOBRE

PARCEIRAS E PARCEIROS
Eric Lemos Krüger é ex-aluno da Escola Estadual (EE) Caetano de
Campos e movimentador de uma feira de adoção de animais na
primeira Virada Educação.
Vinicius Vale é ex-aluno da EE Caetano de Campos e movimentador
de muitas propostas artísticas nas primeiras edições da Virada
Educação.
Elie Chamoun é educador da EE Caetano de Campos e um dos
principais articuladores da escola com a Virada e com o território.
Raissa Dias é ex-aluna da Escola Municipal de Ensino Infantil
(EMEI) Gabriel Prestes, compartilhou com a gente seu depoimento
sobre cortejos quando tinha 5 anos.
Tânia Oliveira é mãe de Rafael, ex-aluno da EMEI Gabriel Prestes.
Vanessa Oliveira Santos é educadora da EMEI Gabriel Prestes e
cortejadora da cidade.
Sandra Cristina Lima da Silva hoje é diretora da EMEI Carlos de
Laet, no Campo Limpo, em São Paulo. Anteriormente, era diretora
da EMEI Armando de Arruda, na Praça da República, SP.
Movimento Entusiasmo é hoje composto por André Gravatá, Aline
Oliveira e Daniel Ianae, entre outras pessoas que estão próximas
e atuam bem perto em determinados momentos. Insistimos na
importância de uma educação com significado, espalhada nos
territórios e poética.
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A GENTE É
PROVA VIVA
DE QUE A GENTE
EXISTE AINDA
- KARAI TATAENDY em comversa com NÁDIA RECIOLI
76

Em entrevista concedida por telefone, o professor
Karai Tataendy (Tiago Honório dos Santos), da
Escola Estadual Indígena (EEI) Guarani Gwyra
Pepo, da Terra Indígena Tenondé Porã, em São
Paulo, responde sobre os desafios que a educação
indígena enfrenta nos dias atuais no Brasil. O
professor deixa claro que a existência de escolas nas
aldeias é uma influência inevitável da sociedade
envolvente que, uma vez apropriada pelos povos
indígenas, se torna uma ferramenta de luta e
resistência. A escola não é o cerne da educação
indígena, que acontece tradicionalmente por
meio da família e dos mais velhos, mas se torna
um elemento fundamental na interação com a
sociedade não indígena e seus sistemas políticos
e econômicos.
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QUAL É O PAPEL DA ESCOLA NAS ALDEIAS INDÍGENAS?
Foi um processo que as próprias lideranças na
época pediram – foi construída há bastante
tempo, mas ela se tornou realmente escola de
1990 para 2000 – e o Estado, pelo dever, ofereceu
a escola. Só que eles falaram “toma”, e não deram
subsídios para que se tornasse uma escola do
jeito que a gente queria. Então [o Estado] deu
esse direito de ter uma escola na aldeia, só que
sem estrutura financeira ou metodológica para
explicar como é uma escola. E não deu subsídios,
então a gente sofre muito com o sistema. Acho
que o papel [da escola] hoje se torna fundamental
para que a gente consiga lidar com esse mundo do
Juruá [palavra utilizada pelo povo Guarani Mbya
para se referir aos não indígenas]. Hoje a gente
necessita também um pouco dos conhecimentos
do Juruá para defender nosso povo. Na minha
visão, se as escolas não tivessem entrado na aldeia
seria melhor. Mas já que ela está inserida, a gente
vai utilizar essa ferramenta do Juruá para nosso
uso consciente. Hoje, na escola, a gente trabalha
bastante o que vai ser ensinado para o aluno:
quem a gente quer formar?
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COMO VÊ A ESCOLA E A RELAÇÃO ENTRE OS
CONHECIMENTOS DO JURUÁ E DOS MAIS VELHOS?
Hoje, aqui na nossa escola, a gente tenta fazer de
uma forma que ela não prejudique a educação
tradicional, que é transmitida no dia a dia pelos
pais. A gente sempre tenta manter essa educação
tradicional. Mesmo tendo expediente das 7h às
11h e depois das 13h até as 17h, a gente sempre
fortalece essa questão do ensinamento dos mais
velhos. A gente tenta caminhar com esses dois
pensamentos – de ter o conhecimento do Juruá,
para que a gente consiga se defender, consiga ter
um conhecimento básico pro mundo do Juruá,
mas também valorizando o conhecimento dos
mais velhos.
A gente tem muito forte a questão de não
escolarizar a cultura indígena. Não trazer a cultura
para dentro da escola, mas levar a escola para
fora, utilizando o espaço normal [da aldeia] como
ensino. Então, em vez de trazer um mais velho,
que a gente chama Xeramõi [ancião e guardador
do conhecimento da cultura tradicional] pra falar
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da questão da cultura dentro da escola, em vez de
a escola chamar, a escola vai até lá. A gente leva os
alunos até o espaço desse mais velho, onde ele vai
se sentir à vontade para falar. A maioria das aulas
que a gente dá é com pesquisas voltadas para o
conhecimento dos mais velhos.

DE QUE MANEIRAS A EDUCAÇÃO INDÍGENA (ESCOLAR
OU NÃO) AUXILIA NA RESISTÊNCIA CULTURAL E
SOCIAL DE SEU POVO?
Para nós que vivemos aqui em São Paulo, a
influência do povo dominante, que é o Juruá,
é muito forte nas aldeias, tanto nas coisas que
vêm de fora como na ostentação. Hoje somos
engolidos por um sistema capitalista, pelo
consumismo. Vamos tentar trazer esse outro
olhar, utilizando todas as ferramentas, como a
tecnologia, para nossa resistência, mostrando a
nossa cultura, a nossa tradição, o nosso jeito de
ser. Todo esse equipamento que o Juruá tem, mas
que a gente trabalha com outro olhar. E a escola
hoje tem muita força política dentro da aldeia,
porque a maioria dos professores é de lideranças.
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Na escola, a questão da politização em si é muito
forte. Quando não tem um espaço, quando
a gente não tem um momento de estar todo
mundo junto, muitas vezes utiliza esse horário
de expediente como uma aula diferenciada para
orientar os mais jovens para que eles não se
percam. A gente coloca todas essas questões dos
valores culturais, do nosso valor como indivíduo,
do nosso valor como povo, como uma sociedade
indígena. Nossa escola é bem forte nesse sentido.
Os professores estão engajados, todos eles estão
sempre em conversa. Então a gente aproveita essa
força política para utilizar a escola como uma
resistência também.

QUE BARREIRAS VOCÊ ACREDITA QUE A EDUCAÇÃO
ESCOLAR INDÍGENA PRECISA ATRAVESSAR?
Uma das coisas que a escola indígena tem que
atravessar é o sistema do Juruá. Porque a gente
é engolido por um sistema que não é o nosso
jeito próprio de organização, dentro de uma
comunidade tradicional, independentemente de
povo ou de escola. A burocracia sobre a gente é
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muito forte, nós que somos um povo da oralidade,
que é mais fala do que escrita. São barreiras que
o Juruá impõe. É um sistema de que a gente não
consegue fugir e onde a gente fica preso. Como
docentes da escola, a gente tem esses deveres –
a questão burocrática. E às vezes o nosso tempo
é mais leve, não é tão corrido como o do Juruá.
Porque a Secretaria de Educação, tanto quanto
a Diretoria de Ensino, quando pedem, tem que
ser para ontem, e todas essas questões às vezes
atrapalham nossa organização, porque a gente
trabalha com os dois conhecimentos. Nós somos
lideranças também, a gente tem bastante coisa
para resolver dentro da comunidade, mas várias
vezes ficamos presos na escola.

E QUAIS BARREIRAS VOCÊ ACREDITA QUE A ESCOLA
AJUDOU A ATRAVESSAR?
Na prática, levando as nossas reivindicações
para a Secretaria. Está mais claro hoje que esse
povo existe e que esse povo precisa de um olhar
diferenciado e de um sistema próprio de ensino.
Eu falo mais nesse sentido, porque barreiras a
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gente sempre vai ter e são difíceis de quebrar,
porque é um sistema padronizado. Hoje a gente
está criando o Projeto Político Pedagógico (PPP)
para ter autonomia no papel, formalmente. A
gente já faz um trabalho diferenciado, só que não
está no papel.

QUAL É A IMPORTÂNCIA PARA OS POVOS INDÍGENAS
DA LEI 11.645 QUE OBRIGA O ENSINO DE HISTÓRIA E
CULTURA INDÍGENA NA ESCOLA PARA OS JURUÁ?
Essa lei é uma parte muito importante, até para
trazer para o conhecimento da sociedade, porque
é trabalho de base, desde as crianças até se formar
no terceiro do Ensino Médio. É fundamental para
que a sociedade brasileira reconheça a história
dos povos indígenas no Brasil porque, apesar
da lei, o que é trabalhado dentro da escola são
histórias escritas pelo Juruá. E muitas vezes o
Juruá só escreve coisas generalizadas. Há muito
erro no ensinamento da história de culturas.
Eu li bastante material didático, historinhas de
que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de
1500... Todas essas questões têm que ser mais
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aprofundadas, os professores têm que ter material
próprio para também acessar esse conhecimento.
Porque eles foram ensinados de uma forma que
o professor ensinou, daí esse professor ensina
do jeito que ele aprendeu... Hoje muitas pessoas
falam sobre o descobrimento do Brasil, mas
não foi descobrimento, foi invasão, morreram
muitos indígenas. [É preciso] trazer essa história
verdadeira para a sociedade, desde que tenha
também material que divulgue essa questão
da cultura. Hoje são em torno de 305 povos
indígenas e mais de 200 línguas faladas ainda no
Brasil. A diversidade cultural é muito rica, só que,
nos ensinamentos dentro das escolas, um índio
aparece como um único índio, com uma peninha
atrás, uma tanga. Muito Juruá não conhece a
realidade da diversidade cultural, que cada povo
é um povo, tem um povo que fala diferente do
outro, que cada um tem seu costume, cada um
tem sua pintura, cada um tem sua vestimenta
própria. Além de falar dessa diversidade cultural,
[é importante] chamar indígenas para a escola
para dar uma palestra, levar os alunos para a aldeia
para conhecer sua realidade. Isso eu acho que é um
85

papel muito importante da escola para a formação
da sociedade – quanto mais eles conhecerem, mais
vão respeitar a questão indígena. E não só a questão
indígena, mas também a questão do negro e dos
povos tradicionais do Brasil. Então essa lei é muito
importante, desde que tenha também material
para dar subsídio para o professor trabalhar. É
fundamental ter a participação [dos indígenas]
tanto na elaboração de material pra divulgação
da cultura, da diversidade cultural, quanto nas
Secretarias de Educação, na elaboração de algum
material que vai ser distribuído nas escolas. O
papel do indígena é muito importante, porque a
gente é uma prova viva de que a gente existe ainda
no Brasil.

SOBRE

KARAI TATAENDY
Professor do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola de Educação
Indígena (EEI) Guarani Gwyra Pepo. Também atua como liderança
da Terra Indígena Tenondé Porã, sendo umas das referências do
Conselho da aldeia. Sua luta principal é pela demarcação da terra.

SOBRE

NÁDIA RECIOLI
Doula, educadora, permacultora e artista. Em uma atuação
transdisciplinar, dedica seu trabalho a processos relacionais de
promoção de autonomia e questionamento das estruturas de
poder. Viveu por dois anos entre os Kaiowá Guarani, com quem
aprendeu de maneira indelével o sentido das palavras alteridade
e cosmovisão.
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O QUE A GENTE
PODE FAZER PARA
APROXIMAR
TODO MUNDO?
- THAIS LOPEZ, MARIANA QUISPE
E JESSICA SALOMÃO 90

O projeto “Si, yo te entiendo!” nasceu com a Thais
Lopez, fortaleceu-se com Mariana Quispe e conta
com o apoio de educadoras da EMEF Infante
Dom Henrique*, como as professoras Jéssica
Salomão e Rosely Marchetti. Com aulas semanais
de espanhol e sobre a cultura boliviana, Thais e
Mariana cultivam uma prática de aproximação
entre colegas da escola. A conversa abaixo registra a
força do movimento gerado pelas jovens.
*A Escola Infante Dom Henrique está em processo de
mudança de nome, por vontade da própria comunidade de
buscar uma denominação mais representativa. Esse projeto
foi aprovado em outubro de 2017 pela Câmara Municipal,
agora segue para a sanção do prefeito. Com a aprovação final,
a escola passará a se chamar EMEF Escritora Carolina Maria
de Jesus, em homenagem a uma das principais escritoras
negras do Brasil.
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Thais (T): Foi assim que começou... No ano
passado, na hora do intervalo, eu conversei com a
Mariana, pensei que a gente poderia dar aulas de
espanhol para nossos colegas, porque são vários
os grupinhos de alunos. Depois falamos com a
Professora Rosely, então ela falou com o Diretor
Cláudio, que aprovou. Falamos com a professora
Jéssica, que também gostou e quis participar, e
também com a nossa amiga Jaqueline.
Mariana (M): Passamos em todas as salas
avisando que a gente ia dar aulas de espanhol.
T: Teve muitos interessados!
M: Ainda tem fila de espera!
Jéssica (J): São aproximadamente trinta alunos
participando das aulas hoje em dia – o máximo
que a sala pode suportar.
T: Então, a gente começou a planejar nossa
primeira aula. E ficamos muito tempo planejando.
Foi tipo um mês?
M: Acho que foi mais.
T: A primeira aula foi sobre a Páscoa, porque
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esse dia estava chegando. A gente gosta de
falar de alguma data que está próxima, tanto
comemorações do Brasil quanto da Bolívia.
M: Na primeira aula, pegamos os símbolos
da Páscoa boliviana... Daí escondemos esses
símbolos em vários lugares da escola e avisamos
pra todo mundo sair e procurar. E saiu todo
mundo correndo!
J: Elas que fizeram todos os ovinhos decorados.
T: A aula de Páscoa foi a mais marcante, porque
foi a nossa primeira aula... Ficamos nervosas.
M: Na terceira aula, a gente já estava se
acostumando.
T: Depois a gente voltou a ficar nervosa, porque
vinham várias pessoas pra conversar... até
gravaram a aula.
M: Quando as aulas foram acontecendo, outras
pessoas ajudaram, como o Carlos. Ajudam na
chamada, tiram foto das aulas e fazem algumas
pesquisas. O Carlos era um aluno do projeto e
quis ser professor junto com a gente. Um dia ele
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até trouxe a irmã, porque a gente ia fazer uma aula
diferenciada.
T: A gente queria falar sobre a morenada, uma
dança típica da Bolívia.
J: Procuramos sempre trazer a questão da cultura,
não só o espanhol. Quando a Thaís veio conversar
sobre a ideia, lá no início, o objetivo não era só
ensinar um idioma, mas sim uma pergunta: o que
a gente pode fazer para aproximar todo mundo?
(…)
T: E como eu aprendi espanhol? Aprendi com
meus pais.
M: Em casa, só falo espanhol e aqui só português.
Aprendi tudo em casa.

A ADRIELE [COLEGA DE TURMA] DISSE QUE
ESTÁ FAZENDO CURSO DE ESPANHOL EM OUTRO
LUGAR PARA SER PROFESSORA TAMBÉM.
MARIANA

QUANDO DUVIDARAM, EU FALEI ASSIM:
TÁ BOM. VOCÊS VÃO VER.
EU VOU DAR AULA DE ESPANHOL!
THAIS

(…)
M: É como a professora falou, o que a gente está
fazendo, ninguém fez ainda, por isso acho que está
chamando atenção de outras pessoas. O pessoal
não estava acreditando que a gente ia dar aula.
T: Daí, quando saiu uma reportagem no jornal,
deu pra mostrar até pra minha família.
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NÃO ACEITE TOLICE, PRECONCEITO É UMA BURRICE!
trecho de rap criado pelas alunas e alunos
da EMEF Infante Dom Henrique
(EMEF Escritora Carolina Maria de Jesus)
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SOBRE

THAIS JAIMES LOPEZ
Aluna e educadora, 12 anos. Meus pais vieram de Cochabamba, na
Bolívia. Fui criada por lá e depois a gente mudou para uma região
central da cidade de São Paulo. Na creche, eu era muito chamativa.
Quando entrei na primeira série, fiquei mais quietinha. Quando
era criança, bagunçava muito, pintava minha casa de esmalte!

SOBRE

MARIANA VICTORIA CALLE QUISPE
Aluna e educadora, 12 anos. Minha mãe é de La Paz, na Bolívia,
meu pai também, e eu nasci aqui no Brasil. Estou na escola faz um
ano. La Paz é muito frio. Quando estou lá, fico com três casacos. E
minha mãe ainda compra sorvete para a gente.

SOBRE

JÉSSICA SILVA SALOMÃO
Sou educadora e ter a oportunidade de conhecer essas alunas, de
poder observar, refletir e criar com elas, tem sido uma trajetória ao
encontro dos meus sonhos para a humanidade.
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O QUE NOS
TORNAMOS
DEPOIS QUE
PULAMOS
OS MUROS?
- BEATRIZ CAMELO E LILITH CRISTINA 100

Lilith e Bia são alunas do 3º ano do Ensino Médio
e fazem parte do núcleo fixo do Grêmio Livre da
Escola Estadual (EE) Prof. Fidelino Figueiredo,
em São Paulo. Foram ocupantes de escolas em
2015 e 2016, envolvidas com o movimento de
estudantes em todo o Brasil.
[O título deste texto é uma pergunta presente
numa performance do grupo coletivA ocupação,
do qual a Lilith e a Bia são integrantes.]
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DURANTE AS OCUPAÇÕES, A GENTE APRENDEU
E CULTIVOU MUITO A CULTURA AUTONOMISTA,
SABE?
BIA
Bia (B): Depois que desocupamos as escolas,
continuamos a vivência. Sempre que dá pra fazer
uma gestão autônoma, em qualquer espaço,
a gente faz. A gente criou uma percepção de
mundo diferente, horizontal.... É daí que surgem
os Grêmios Livres.
Lilith (L): Sim! E foi uma questão estratégica
para o começo de 2016 que todas as escolas que
passaram pelo processo de ocupações criassem
Grêmios Livres. A primeira escola que conseguiu
ter sucesso imediato foi o Fernão [EE Fernão
Dias Paes]. Eu lembro que eles fizeram uma lista,
colaram vários papéis nos corredores explicando
o que era Grêmio Livre e aí, quem concordasse
com a ideia, assinava. Cerca de 70% da escola
votou sim. Isso foi bem no comecinho de 2016.
Depois, mais escolas, nas periferias, conseguiram
bem rápido. No Fidelino onde a gente estuda hoje,
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também tentaram no ano passado, mas não rolou.
Só deu certo em 2017.
B: Esse ano, a gente já tinha a ideia de fazer um
grêmio autônomo que desse certo, e já sabia quem
eram as pessoas que poderiam ajudar. Mas, no
começo do ano, até por causa de uma perseguição
das ocupações, a Secretaria de Educação mandou
umas pessoas especializadas em grêmio estudantil
pra todas as escolas, forçando a criação desses
“grêmios embaixo dos braços da direção”. Nada a
ver com o que a gente queria.
L: Como repercutiu muito o rolê das ocupações
de 2015 e a gente conseguiu derrubar o secretário
[Herman Voorwald], a Secretaria de Educação,
principalmente aqui do estado de São Paulo, ficou
com fama de não dialogar com os estudantes. Aí,
no começo de 2016, eles lançaram um projeto
de Gestão Democrática e construção de grêmios
dentro das escolas. Mandavam duas dirigentes
que tinham que passar por todas as escolas de
cada diretoria de ensino, em um mês, pra tentar
fazer com que no mês seguinte já acontecessem
eleições.
103

B: A verdadeira intenção do grêmio era fazer
com que a escola fosse um espaço dos alunos,
que eles se reconhecessem dentro daquela
proposta e aproveitassem essa abertura pra eles.
A gente costuma fazer dois tipos de reunião:
reuniões do núcleo fixo – com as pessoas que
se responsabilizam por encaminhamentos – e as
reuniões gerais, que a gente comunica a escola
inteira. Quem tiver interesse em construir algo,
dar alguma opinião, reclamar ou denunciar,
desce pra sala de reunião. A gente costuma fazer
reuniões com mais de cem estudantes, com todo
mundo trazendo pautas, denunciando abuso de
professores, abuso de autoridade, dando ideias,
planejando festas, falando o que acha legal de ser
feito...
Geralmente uma reunião dura umas três aulas.
A gente também tem uma caixa de “fale com o
grêmio”, que fica sempre à disposição pra quem
prefere escrever. Depois fazemos uma reunião
à parte com a galera do núcleo fixo, pra dar
encaminhamentos, falar com a direção. E assim
vai funcionando o Grêmio Livre...
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L: Tem uma história engraçada... Depois que
a gente conseguiu fazer com que o grêmio se
estabilizasse um pouquinho, as dirigentes tinham
avisado que, no meio desse processo das eleições,
teria uma reunião de encontro de grêmios.
Fomos eu, a Isa, que também é do grêmio, e o
Lucas, professor de sociologia. Essa reunião foi
na Diretoria de Ensino do centro. Quando a gente
chegou lá, separaram alunos dos grêmios pra um
lado e professores mediadores pro outro. Tinha
umas 30 escolas e também uma das especialistas.
Teve um momento em que começaram chamar
os representantes pra ir na frente falar como foi o
processo eleitoral em cada escola. Quando chegou
nossa vez, começamos a falar:

NA NOSSA ESCOLA NÃO TEVE
UM PROCESSO ELEITORAL...
E todo mundo ficava chocado.
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A GENTE NÃO TEM PRESIDENTE NEM CARGOS,
NOSSO GRÊMIO É SEPARADO POR COMISSÕES.
NÃO É SÓ UMA PESSOA QUE COMPÕE A
COMISSÃO; AS PESSOAS COMPÕEM POR LIVRE
E ESPONTÂNEA VONTADE, DISPONIBILIDADE E
DISPOSIÇÃO, E A NOSSA IDEIA É FAZER COM
QUE A ESCOLA SEJA UM ESPAÇO HORIZONTAL,
PORQUE TODOS OS ALUNOS SÃO IMPORTANTES
E TODO MUNDO TEM O MESMO VALOR DENTRO
DO ESPAÇO ESCOLAR. TODOS OS ALUNOS FAZEM
PARTE DO GRÊMIO.
Todo mundo ficou meio sem entender nada e
muitos professores indignados, falando: “Como
assim, sem presidente?! Como assim, não teve
eleição?! Você precisam de um estatuto pra ser
um grêmio de verdade! Isso é uma bagunça!”.
E os alunos estavam escutando a gente mega
apaixonados, fazendo VÁRIAS perguntas. Aí, de
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tanto cobrarem, prometemos levar um estatuto
na reunião seguinte. Fizemos em duas semanas, a
partir do zero, e ficou MARAVILHOSO!
B: E aí na outra reunião esfregamos o estatuto na
cara deles e ganhamos até um certificado. Hahaha.
(...)
L: É importante ter convicção do que você quer,
e fazer acontecer. A gente espera que no ano que
vem esse modelo de grêmio continue, com outros
alunos.
B: A gente não vai abandonar a escola. A gente está
se formando, mas vamos continuar lá. Uma coisa
muito legal dos secundaristas é que a maioria vai
fazer alguma coisa relacionada à educação. Eu
vou fazer Ciências Sociais e voltar pra dar aula
na minha escola. Muitos secundaristas têm isso
em mente. Então, a gente não vai sair das nossas
escolas. Não ocupamos as escolas, elas que nos
ocuparam!
L: Esse rolê das ocupações foi pra ressignificar tanto
a escola quanto a educação, sabe? A ocupação de
uma escola é um espaço extremamente reflexivo
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e a gente conseguiu atingir o Brasil todo... É algo
que aconteceu em 2015 e 2016 e daqui a 30 anos,
quando eu estiver trabalhando com educação,
vai acontecer de novo com novos estudantes. É
um processo totalmente reflexivo e de mudança.
A gente vai ficar mais velho, vai se formar na
universidade, mas essa reflexão do que é educação
de verdade não vai morrer.
B: Você vai dar aula de artes? Haha.
L: Sim!

EU VOU DAR AULA NUMA SALA
E A LILITH NA OUTRA,
VAMOS DOMINAR TUDO. HAHAHA !
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SOBRE

BEATRIZ CAMELO
Cresci andando pelo centro de São Paulo, onde comecei a
questionar a desigualdade explícita da região. Não entendia o
debate que havia sobre classes, raça e gênero, mas meu instinto
sempre foi de revolta. Em 2015, ocupei minha escola contra o
projeto de reorganização do governo Alckmin, e durante esse
processo tive meu primeiro acesso a esses debates, o que me
motivou a continuar e resistir até agora.

SOBRE

LILITH CRISTINA
Sou de família miscigenada de pretos e indígenas. Nasci numa
cidade quilombo, Osasco, mas bem pequena já vim morar em
São Paulo, onde fui criada apesar das muitas nostalgias, com
muito trauma também por estudar desde cedo numa escola
elitista no bairro da Lapa. Passei boa parte da vida em conflito
com o contraste social, pois venho de uma família de militantes.
No meu último ano nessa escola, aos 14 anos, decidi encarar o
corpo político, onde descobri minha identidade de mulher, negra e
bissexual. Onde encontrei minha luta pela educação, após ocupar
minha escola e outras instituições de ensino. O ensino, ou melhor,
a educação, é o que me sustenta.
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